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Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.12.2012 2150

06.12.2012 30ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.12.2012 2149

06.12.2012 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2148

06.12.2012 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.12.2012 1541

06.12.2012 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.12.2012 1540

06.12.2012 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

12.12.2012 1307



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

06.12.2012 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.12.2012 1306

06.12.2012 Solenidade Realizada na 85ª

Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada a

Comemorar o Centenário de

Nascimento do ex-Deputado

Edgar Pereira

12.12.2012 1297

06.12.2012 85ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

08.12.2012 893

07.12.2012 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.12.2012 2152

10.12.2012 46ª Reunião Especial da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos

Humanos - Conedh - pelos 25

Anos de sua Criação

15.12.2012 2076

10.12.2012 31ª Reunião Extraordinária da 13.12.2012 1544



____________________________________________________________________________

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.12.2012 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

13.12.2012 1542

11.12.2012 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.12.2012 2289

11.12.2012 39ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.12.2012 2288

11.12.2012 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.12.2012 2255

11.12.2012 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome do

Sr. Antônio Maurício Fortini para

compor a Diretoria Colegiada

da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento

15.12.2012 2161



____________________________________________________________________________

Sanitário do Estado de Minas

Gerais - Arsae-Mg

11.12.2012 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.12.2012 2160

11.12.2012 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2160

11.12.2012 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2159

11.12.2012 32ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.12.2012 2157

11.12.2012 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2157

11.12.2012 38ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2155

11.12.2012 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

15.12.2012 2154



____________________________________________________________________________

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.12.2012 31ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2092

11.12.2012 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

13.12.2012 1546

11.12.2012 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.12.2012 1545

11.12.2012 86ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.12.2012 1369

12.12.2012 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.12.2012 2747

12.12.2012 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.12.2012 2551

12.12.2012 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

20.12.2012 2551



____________________________________________________________________________

Legislatura

12.12.2012 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2012 2550

12.12.2012 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.12.2012 2548

12.12.2012 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.12.2012 2291

12.12.2012 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 38/2012

19.12.2012 2291

12.12.2012 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.12.2012 2264

12.12.2012 30ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.12.2012 2262



____________________________________________________________________________

12.12.2012 37ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2012 2259

12.12.2012 33ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2012 2232

12.12.2012 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.12.2012 2167

12.12.2012 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.12.2012 2167

12.12.2012 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.12.2012 2166

12.12.2012 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.12.2012 2165

12.12.2012 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 2ª Sessão

15.12.2012 2163



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.12.2012 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.12.2012 2162

12.12.2012 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2161

12.12.2012 32ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2132

12.12.2012 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.12.2012 1826

12.12.2012 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.12.2012 1825

12.12.2012 87ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.12.2012 1677

13.12.2012 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2012 2562

13.12.2012 14ª Reunião Extraordinária da 20.12.2012 2561



____________________________________________________________________________

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.12.2012 35ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.12.2012 2560

13.12.2012 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2012 2559

13.12.2012 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.12.2012 2557

13.12.2012 39ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.12.2012 2553

13.12.2012 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.12.2012 2295

13.12.2012 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

19.12.2012 2294



____________________________________________________________________________

Legislatura

13.12.2012 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.12.2012 2292

13.12.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação do

Nome do Sr. Antônio Maurício

Fortini para compor a Diretoria

da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas

Gerais - Arsae-Mg

15.12.2012 2169

13.12.2012 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.12.2012 2168

13.12.2012 Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 2134

13.12.2012 88ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.12.2012 1973

14.12.2012 48ª Reunião Especial da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

19.12.2012 2274



____________________________________________________________________________

Homenagear a Revista

"Encontro" pelos 10 Anos de

sua Criação

14.12.2012 47ª Reunião Especial da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Conselho

Estadual da Juventude pelos 25

Anos de sua Fundação

18.12.2012 2215

17.12.2012 40ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.12.2012 2563

18.12.2012 34ª Reunião Extraordinária da

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.12.2012 2921

18.12.2012 16ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial para o Enfrentamento

do Crack

21.12.2012 2748

18.12.2012 41ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.12.2012 2567

18.12.2012 9ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

20.12.2012 2565



____________________________________________________________________________

17ª Legislatura

18.12.2012 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.12.2012 2565

18.12.2012 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2012 2564

18.12.2012 89ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2012 2497

19.12.2012 35ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.12.2012 3226

19.12.2012 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

21.12.2012 2750

19.12.2012 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.12.2012 2749

19.12.2012 90ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.12.2012 2623

20.12.2012 Reunião Solene da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada ao

Encerramento da 2ª Sessão

28.12.2012 3309



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.12.2012 Solenidade Realizada na 91ª

Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada à

Apresentação dos Resultados

da Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

27.12.2012 3201

20.12.2012 Evento Realizado na 91ª

Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada à

Solenidade de Posse do Sr.

Júlio Cesar Gomes dos Santos 

27.12.2012 3197

20.12.2012 91ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.12.2012 2763
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.602  a

3.605/2012 - Requerimentos nºs 3.871 a 3.894/2012 -  Interrupção e reabertura dos

trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir

Paraca -  Ana Maria Resende -  André Quintão -  Antônio Carlos Arantes -  Bosco -

Celinho do Sinttrocel  -  Délio  Malheiros -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -  Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza Lara  -  Marques Abreu -  Neider

Moreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

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

Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h3min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa a

receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.602/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  realização  do  exame denominado  “teste  da

linguinha”, no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  realização  gratuita  do  exame  denominado  “teste  da

linguinha” nas crianças nascidas no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único -  O exame será realizado por  fonoaudiólogo ou profissional  da

saúde devidamente capacitado, em unidade hospitalar, antes de ser concedida alta

médica  para  liberação  do  recém-nascido,  no  casos  em  que  o  nascimento  tenha

ocorrido nesse local.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2012.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto de lei  é de suma importância, pois visa a fazer realizar o

“teste  da  linguinha”  por  fonoaudiólogo  ou  profissional  de  saúde  capacitado,  em

unidade hospitalar, antes de a criança recém-nascida ser liberada para sua casa, nos

casos em que o nascimento tenha ocorrido naquele local.

Assim  poderá  ser  diagnosticada  de  forma  precoce  a  chamada  língua  presa,

prevenindo  dificuldade  de  amamentação.  As  alterações  do  frênulo  lingual  podem

comprometer o desenvolvimento de pessoas da infância à fase adulta, pois interferem

nos atos de sugar, mastigar e falar.

De acordo com  a  Presidente  da  Sociedade  Brasileira  de  Fonoaudiologia,  Irene

Marchesan,  o  ideal  é  que o  exame seja  feito  no  primeiro mês de vida  do  bebê.

Quando necessário,  a criança deverá ser  submetida a um procedimento  cirúrgico

simples, para resolver o problema.

Diante  do  exposto,  conto,  com o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação deste
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projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.603/2012

Institui a política de promoção da paz nos estádios de futebol e demais espaços

desportivos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituída a política de promoção da paz nos estádios de futebol e

demais espaços desportivos do Estado.

Art.  2º  -  Para os fins desta lei,  entende-se por  espaços desportivos aqueles de

acesso público organizados para a prática de atividades desportivas, constituídos por

espaços  naturais  adaptados  ou  por  espaços  artificiais  ou  edificados,  incluindo as

áreas de serviços anexas e complementares.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I  -  garantir  a  segurança  ao  espectador  esportivo  mineiro  e  a  todos  que  se

encontrem presentes nos estádios de futebol e demais espaços desportivos ou em

suas proximidades antes, durante e após a realização dos eventos;

II  -  promover  a  conscientização  dos  cidadãos  através  de  debates,  palestras,

campanhas e distribuição de materiais gráficos;

III - prevenir e mitigar tumultos, práticas e incitações violentas de qualquer natureza;

IV - estimular o respeito e o bom comportamento entre as torcidas organizadas,

bem como o “fair play” dos atletas;

V - monitorar, receber denúncias e encaminhar parecer aos órgãos competentes

sobre atos praticados em desacordo com os objetivos desta política e o Estatuto do

Torcedor.

Art. 4º - Compete à Secretaria de Estado de Esporte e Juventude a regulamentação

desta lei.

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

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2012.

Carlin Moura

Justificação: O esporte é um elemento cultural diferenciado de grande abrangência,
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que alia saúde a alegria e serve tanto à educação como ao lazer. Infelizmente, a atual

realidade nos espaços desportivos, em especial nos campos de futebol, não permite

que  as  famílias  estejam  presentes  nos  eventos  esportivos.  Os  noticiários  nos

apresentam  diariamente  tumultos  e  brigas  travadas  entre  polícia  e  torcidas

organizadas num ambiente que se tornou hostil, quando na verdade deveria inspirar e

formar social e profissionalmente jovens e adolescentes.

Por esse motivo, este projeto busca instituir uma política capaz de promover a paz

nesses ambientes,  os  quais  provocam em torcedores e atletas  sentimentos fortes

tanto pelo desejo de vitória e espírito competitivo, que é inerente ao atleta, quanto

pela emoção à flor do pele de quem deseja ver seu time vencer.

Cabe  considerar  que,  de  acordo  com  a  Lei  nº  10.671,  de  2003  -  Estatuto  do

Torcedor -, a prevenção da violência nos esportes é também de responsabilidade do

poder público. É, portanto, oportuno este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.604/2012

Define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e

similares nos locais que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Estado adotará medidas educativas e res tritivas, com vistas a combater a

prática do tabagismo em seu território.

Art. 2° - As medidas educativas compreendem entre o utras:

I - a promoção, na semana em que recair o Dia Nacional de Combate ao Fumo

celebrado no dia 29 de agosto, de campanhas e ações de informação com o objetivo

de esclarecer a população acerca dos males causados pelo tabagismo;

II - a inclusão, no conteúdo curricular das escolas de ensino fundamental e médio,

de conteúdo relacionado com os males causados pela prática do tabagismo;

III  -  a afixação de avisos, placas ou cartazes nos locais especificados nesta lei,

alertando quanto aos males causados pelo tabagismo;

IV - a afixação e a manutenção, em locais de fácil visibilidade, de avisos, placas ou

cartazes alusivos à proibição da prática do tabagismo nos recintos a que se rcfere o
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inciso I do art. 3°.

Art. 3° - As medidas restritivas compreendem:

I  -  a  proibição  da  prática  do  tabagismo em  recintos  fechados  de  uso  coletivo

públicos e privados localizados no Estado;

II  -  a proibição de comercialzação, no Estado, de cigarros ou produtos similares

com sabor de frutas vermelhas (morango, cereja, amora e uva), baunilha e chocolate,

que tem sabor infantil que disfarçam o sabor original do cigarro destinado a adultos;

III  -  a proibição de afixação de instrumentos de propaganda impressa, incluindo

posteres, banners, painéis e cartazes, rcssalvada a exposição dos produtos em locais

específicos dos estabelecimentos comerciais;

IV -  a proibição da comercialização de cigarros,  seja em balcão ou por  pontos

mecânicos de venda, em farmácias, drogarias, hospitais e outros estabelecimentos

de saúde no Estado, conforme dispõe a Lei nº 18.679, de 23 de dezembro de 2009;

V - a proibição da comercialização e da propaganda de cigarros nas escolas de

ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino e nas conveniadas, conforme

o disposto na Lei nº 12.171, de 12 de maio de 1996;

VI  -  a  proibição  da  venda  e  do  oferecimento,  a  título  gratuito,  de  cigarros  ou

produtos similares a menores de 18 anos de idade;

VII - a proibição da comercialização de cigarros com valor abaixo do preço mínimo

fixado por normas federais, sob pena de perdimento do bem, nos termos do art. 7° do

Decreto nº 7.555, de 19 de agosto de 2011;

VIII - a proibição da criação de fumódromos ou da demarcação de áreas destinadas

à prática do tabagismo em locais fechados.

§ 1° - Excluem-se da proibição prevista no inciso I , além dos locais sem cobertura

ou abertos em pelo menos 3 lados, com ampla ventilação e devidamente sinalizados,

os locais ao ar livre e as tabacarias.

§  2° -  Para  os  efeitos  desta  lei,  entende-se  por  ta bacaria  o  estabelecimento

destinado  especificamente  à  venda  e  ao  eventual  consumo,  no  próprio  local,  de

cigarros,  cigarrilhas,  charutos,  cachimbos  ou  qualquer  outro  produto  fumígeno,

derivado ou não do tabaco.

§ 3° - Na entrada e no interior das tabacarias será  afixado aviso informando que
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naquele local há utilização de produto fumígeno e que o tabagismo ativo ou passivo

causa prejuízos à saúde.

§ 4° - O Estado divulgará em sítio da internet a li sta de estabelecimentos impedidos

de comercializar cigarros, nos termos do art.7º, § 2°, do Decreto nº 7.555, de 19 de

agosto de 2011.

Art. 4° - Nos órgãos e entidades da administração p ública direta e indireta, compete

ao titular de cargo de direção, chefia, coordenação ou equivalente advertir o infrator

na hipótese de descumprimento do disposto nesta lei.

Art. 5° - O descumprimento do disposto no art. 3° d esta lei sujeita o proprietário ou

responsável pelo estabelecimento privado em que ocorrer a infração às penalidades

previstas nas alíneas “a”, “g”, “i” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de

24 de setembro de 1999.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, a multa a que se refere a alínea “m” do inciso XXXVI

do art. 99 da Lei n° 13.317, de 1999, será de 1.000  Ufemgs (mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) a 3.000 (três mil) Ufemgs, de acordo com a gravidade da

infração e o porte do estabelecimento, nos termos de regulamento, e será fixada. em

dobro em caso de reincidência.

§ 2° - Os recursos oriundos das multas de que trata  o § 1º serão destinados ao

Fundo Estadual de Saúde e aos Fundos Municipais de Saúde e serão aplicados nas

ações e serviços de saúde voltados para a prevenção e o tratamento do câncer, nos

termos da Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde -

SUS.

Art. 6° - O inciso IV do § 7° do art. 24 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido da alínea “f”:

“Art. 24 - (…)

§ 7º - (...)

IV - (…)

f - a comercialização de cigarros abaixo do preço mínimo, no prazo e condições

previstas na legislação federal.”.

Art. 7° - Fica instituído o Dia Estadual de Combate  ao Fumo, a ser comemorado no

dia 29 de agosto.
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Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Art. 9° - Fica revogada a Lei nº 12.903, de 23 de j unho de 1998.

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  tem  como  objetivo  promover  a

atualização da legislação estadual em vigor, por meio de adaptações que são mais

condizentes com a realidade existente no momento. Assim, por exemplo, procura-se

coibir a comercialização de cigarros que contenham elementos que, ao mascarar o

sabor e o odor típicos da nicotina, tornam-se mais atraentes principalmente para os

jovens,  gerando  grandes  malefícios  para  a  saúde  dessa  população.  Procura-se,

também, complementar a legislação federal que veda a comercialização de cigarros

com preços abaixo dos que são definidos nessas normas. Sabe-se que esse tipo de

produto tem em sua grande maioria origem na importação irregular e na falsificação.

Assim, contamos com o apoio de nossos colegas para a aprovação do projeto, fato

que certamente trará grandes avanços para a saúde pública no Estado.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.143/2011 nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.605/2012

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Apoio e Integração Social -

Cecais -, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  Centro  Comunitário  de  Apoio  e

Integração Social - Cecais -, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2012.

Vanderlei Miranda

Justificação:  O Centro  Comunitário  de  Apoio  e  Integração  Social,  com sede no

Município de Santa Luzia,  é uma entidade não governamental sem fins lucrativos,

criada em 28 de setembro de 2009, com a finalidade de promover o bem-estar dos

moradores de sua área de abrangência.
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Pretende-se,  com este projeto,  assegurar  ao Cecais  melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades.

Como a entidade atende aos requisitos da Lei nº 1.972, de 1998, esperamos contar

com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  3.871/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao DER-MG pedido de providências para o

asfaltamento dos seguintes trechos, constantes no Programa Caminhos de Minas: 1 -

MG-408: Brasilândia de Minas (entroncamento MG-181) - Entroncamento BR-365; 2 -

Brasilândia  de  Minas  (entroncamento  MG-181)  -  Entroncamento  Entre-Ribeiros-

Paracatu (entroncamento LMG-690). (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.872/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Sérgio Miranda. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.873/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Colégio Elite do Vale do Aço por ter alcançado o 2º

lugar em nível nacional e o 1º em nível estadual no Enem de 2011. (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-

se ao Requerimento nº 3.841/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno).

Nº 3.874/2012, do Deputado Glaycon Franco, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  família  de  José Amaral  Castro  pelo  centenário  de  seu

nascimento. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.875/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência  da  Cemig  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  das  constantes

interrupções no fornecimento de energia em todo o Estado, em especial em Ituiutaba

e nos Municípios adjacentes.

Nº 3.876/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
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ao Governador do Estado e à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações

sobre os gastos realizados com os recursos de aproximadamente R$300.000.000,00,

previstos no Projeto de Lei nº 3.534/2012, aprovado nesta Casa, para a implantação

de controle de cheias nas Bacias Hidrográficas dos Rios Preto e Muriaé, em Muriaé.

(- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 3.877/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com Rodrigo Gonçalves Dias pela conquista do prêmio Jovem

Cientista,  na  categoria  Graduado,  com  o  estudo  "Avanços  em  genômica  para

diagnósticos moleculares no esporte". (- À Comissão de Educação.)

Nº  3.878/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências com vistas a que

envie a esta Casa estudo sobre a viabilidade da redução da contrapartida de recursos

municipais no uso de recursos do Fhidro.

Nº  3.879/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Feam pedido de providências com vistas a que envie a esta Casa o

balanço dos últimos três anos das auditagens de todas as barragens situadas no

Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  3.880/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas pedido de providências para

o envio a esta Casa do Atlas Nacional de Vulnerabilidade a Inundações, que está

sendo  elaborado  pela  Agência  Nacional  de  Águas,  em  parceria  com  o  Sistema

Estadual de Meio Ambiente.

Nº  3.881/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Casa Civil da Presidência da República pedido de providências para

que sejam estudadas alterações na Lei Federal nº 8.666 com vistas à dilatação do

prazo de 180 dias em que vige a dispensa de licitação para obras relacionadas a

enchentes, nos casos de emergência ou calamidade pública.

Nº  3.882/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que sejam

tomadas  medidas  de  manutenção  e  segurança  no  sistema de  aterro,  paredão  e

bacias de contenção de água pluvial no Município de São Francisco.
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Nº  3.883/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a

simplificação  do  acesso  aos  recursos  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais,

inclusive  para  elaboração  de  projetos  por  parte  dos  Municípios  recorrentemente

atingidos por inundações.

Nº  3.884/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para que seja dado

apoio  aos Municípios  no levantamento  das áreas de  risco,  no preenchimento  dos

Formulários de Avaliação de Danos, na elaboração dos Planos de Contingência de

Proteção  e  Defesa  Civil  e  dos  planos  de  trabalho  e  projetos  de  infraestrutura

relacionados às situações de emergência ou estados de calamidade pública e na

divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.

Nº  3.885/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Gabinete Militar do Governador pedido de providências para que se

crie uma cultura da prevenção de desastres no Estado.

Nº  3.886/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Gabinete Militar do Governador pedido de providências para que se

estruturem  as  bases  regionais  da  Cedec  de  modo a  otimizar  seus  trabalhos  nos

períodos chuvosos.

Nº  3.887/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  se

verifiquem as condições de segurança dos diques situados em Manga e Januária e

se realizem as intervenções que se fizerem necessárias.

Nº  3.888/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  a

consolidação das rotinas e dos projetos de defesa civil em um programa do PPAG.

Nº  3.889/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  com  vistas  à

criação de uma central de projetos para assistência aos Municípios na elaboração de

projetos de engenharia.
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Nº  3.890/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da Integração Nacional  pedido de providências  para a

disponibilização de recursos aos Municípios para contratação de projetos executivos

de obras de prevenção e combate às enchentes e de reparação dos danos por elas

causados.

Nº  3.891/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Integração Nacional pedido de providências com vistas

à capacitação dos Municípios para a utilização do Cartão de Pagamento da Defesa

Civil e a prestação de contas das despesas por meio dele realizadas.

Nº  3.892/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências com vistas à criação

de um cartão emergencial  para transferência de  recursos diretamente  às  famílias

afetadas por enchentes e outros desastres climáticos.

Nº  3.893/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Casa Civil da Presidência da República pedido de providências com

vistas à abertura de consulta pública para que Estados e Municípios se manifestem

sobre a regulamentação da Lei nº 12.608, de 2012. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)

Nº  3.894/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  da  Coordenadoria  da  Infância  e  Juventude,  do

Tribunal  de  Justiça,  pedido  de  informações  sobre  as  questões  que  menciona,

relativas à adoção de crianças e adolescentes no Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião a

homenagear a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - pelos 35

anos de sua criação.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2012

Às  14h43min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BTR) e os

Deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Anselmo  José  Domingos,  Fabiano  Tolentino

(substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do BTR) e

Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança

do  PMDB),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os

Deputados Dilzon Melo, Antônio Carlos Arantes e Elismar Prado. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fabiano Tolentino,

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

pelos membros da Comissão presentes. Retira-se da reunião o Deputado Celinho do

Sinttrocel.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  assuntos

relacionados ao valor de pedágio, à qualidade dos serviços e à concessão, através de

parceria público-privada, da administração da Rodovia MG-050 e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir a Sra. Samira Marx Pinheiro, Superintendente de Infraestrutura de

Transportes, representando o Sr. Carlos Melles, Secretário de Estado de Transportes

e  Obras  Públicas;  e  os  Srs.  João  Afonso  Baêta  Costa  Machado,  Diretor  de

Fiscalização, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-

MG; Joselito Rodrigues de Castro, Diretor Executivo da Concessionária Nascentes

das Gerais; Valdir Martins Ferreira, Prefeito Municipal de Córrego Fundo; e João Luiz

de Oliveira, Assessor do Prefeito de Divinópolis, que são convidados a tomar assento
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à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Luzia e aos Deputados Ivair

Nogueira e Dilzon Melo, autores dos requerimentos que deram origem ao debate,

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. É adiada a discussão dos Projetos de Lei nºs 2.284/2011,

2.908,  2.953,  3.425 e 3.371/2012 e a votação do Requerimento nº  3.775/2012,  a

requerimento do Deputado Anselmo José Domingos. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos da  Deputada Liza  Prado em que solicita  seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  procedimentos  relacionados  à  segurança  e  à

fiscalização das  estradas  do  Estado  por  onde trafegam caminhões  e  carretas  de

minério,  que derramam terra e outros produtos; da Deputada Luzia Ferreira e dos

Deputados Dilzon Melo, Anselmo José Domingos, Fabiano Tolentino e Ivair Nogueira

(3)  em que solicitam seja encaminhado à Secretaria  de  Estado de Transportes  e

Obras Públicas - Setop - pedido de cópias dos contratos referentes à concessão da

Rodovia MG-050;  seja realizada visita  à  Rodovia  MG-050;  e seja  encaminhado à

concessionária  Nascente  das  Gerais  pedido  de  providências  para  que  sejam

enviados a esta Comissão trimestralmente o cronograma planejado de intervenções e

ações relacionadas à Rodovia MG-050, relativamente ao trimestre subsequente, e um

relatório  relativo  ao  trimestre  anterior;  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater o novo sistema do Tribunal de

Contas  do  Estado,  denominado  Geo-Obras,  que será destinado à  fiscalização de

obras realizadas pelas prefeituras mineiras por meio de imagens via satélite; Celinho

do Sinttrocel  (2)  em que solicita  seja realizada reunião de audiência pública para

debater  a  aplicação da  Lei  nº  12.619,  de  2012,  que  regulamenta  a  profissão  de

motorista no Brasil; em que solicita seja encaminhado aos Deputados Federais pelo

Estado pedido de providências para apoiarem a aprovação do Projeto de Decreto
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Legislativo nº 711/2012, em tramitação na Câmara Federal, de autoria do Deputado

Arnaldo Faria de  Sá,  o qual  dispõe sobre a fiscalização do tempo de direção do

motorista profissional;  Célio  Moreira  (2)  em que solicita  seja realizada reunião de

audiência pública para dar continuidade ao debate sobre a atual situação do viaduto

do Bairro Independência, na região do Barreiro; e seja encaminhado à Setop pedido

de  providências  para  a  realização  de  melhorias  e  adaptações  nos  horários  e  na

fiscalização nos horários de pico dos ônibus das linhas 5210 e 5230 e a criação de

uma nova linha que tenha o trajeto iniciado em São José da Lapa, passe pelo Bairro

Lar  de  Minas  e  siga  para  Belo  Horizonte  pela  Avenida  Cristiano  Machado,  com

retorno na área hospitalar; Fred Costa (2) em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  a implantação do Monotrilho  Savassi-Belvedere;  e

seja realizada reunião de audiência pública para debater a construção do Complexo

Viário  Barão-Raja  em  Belo  Horizonte.  É  aprovada  a  proposição.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Gustavo Corrêa.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/11/2012

Às 8 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Fabiano Tolentino (substituindo o Deputado Braulio Braz, por indicação da

Liderança do BTR) e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Pompílio Canavez,

por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente  também  o  Deputado  Dilzon  Melo.  Havendo  número  regimental,  a

Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a debater a destinação de recursos

para o Fundo Estadual da Infância e Adolescência, em comemoração do Dia Estadual
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do Fundo Amigo, e a realização de mostra de projetos financiados pelo FIA e acusa o

recebimento  de  comunicação  do  Deputado  Lafayette  de Andrada,  Líder  do  Bloco

Transparência  e Resultado,  publicada no “Diário  do Legislativo”  em 21/11/2012.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Carmen

Rocha,  Subsecretária  de  Direitos  Humanos,  representando  o  Sr.  Cássio  Soares,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; e os Srs. Wagner Wilson Ferreira,

Superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça;

Hermano  Lemos  de  Avellar  Machado,  Superintendente  da  Receita  Federal  da  6ª

Região Fiscal; Celso Penna Fernandes Júnior, Promotor de Justiça da Infância e da

Juventude,  representando  o  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de

Justiça do Estado de Minas Gerais;  Wellerson Eduardo da Silva Correa, Defensor

Público  da  Infância  e  da  Juventude,  representando a  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon

Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Sérgio  Eduardo  de

Araújo,  Assessor  da  Presidência  da  Fiemg,  representando  o  Sr.  Olavo  Machado

Júnior,  Presidente  dessa  Federação;  Eugênio  Celso  Gonçalves,  Gerente  do

Programa Nacional  de Educação Fiscal  da Escola  de  Administração Fazendária  -

Centro Regional  Minas Gerais,  Ministério da Fazenda, representando a Sra. Anna

Carla  Duarte  Chrispim,  Diretora  Regional  dessa  Escola;  Ananias  Neves  Ferreira,

Presidente  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente;  e

Leonardo Gloor,  Diretor-Superintendente da Fundação ArcelorMittal  Brasil,  que são

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

Fabiano  Tolentino,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da Comissão. São recebidos pela Presidente, para serem

apreciados em reunião posterior, requerimentos de autoria da Deputada Rosângela

Reis e dos Deputados Fabiano Tolentino, Dilzon Melo e Ulysses Gomes, em que

solicitam  seja  realizada  campanha  nesta  Casa  com  a  finalidade  de  divulgar

informações sobre a possibilidade de destinar percentual do imposto de renda devido
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por pessoa física ou jurídica para o Fundo Estadual da Infância e Adolescência - FIA -

e seja encaminhado ao Diretor-Geral desta Casa pedido de providências para instituir

o Projeto "Legis  Fundi"  no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Pompílio Canavez - Bráulio Braz.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/11/2012

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

Fred Costa,  Bosco e Duarte Bechir,  membros da supracitada Comissão.  Havendo

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

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

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

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado André Quintão, em que solicita seja

realizada audiência  pública  para debater  a  parceria  público-privada para resíduos

sólidos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Bosco.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às 14h8min,  comparecem na Sala  das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança do Bloco Avança
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Minas) e os Deputados Zé Maia, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Dalmo Ribeiro

Silva,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado

Sebastião  Costa.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou os relatores os Deputados citados a seguir: Projeto

de Lei nº 1.505/2011 (Deputado Zé Maia), no 1º turno; e Projeto de Resolução nº

3.591/2012 (Deputado Romel Anízio),  em turno único.  Suspende-se a reunião.  Às

15h47min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputado Zé Maia, Antônio

Júlio,  Gustavo  Perrella  e  Ulysses  Gomes.  Está  presente  também  o  Deputado

Adalclever Lopes. As Mensagens nºs 242 e 251/2012, o Projeto de Lei Complementar

nº  31/2012  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  877e  2.252/2011,  3.285  e  3.521/2012  são

retirados de pauta por determinação do Presidente da Comissão por haverem sido

apreciados em reunião anterior, e o Projeto de Lei Complementar nº 24/2012 e os

Projetos de Lei nºs 3.452, 3.461, 3.500, 3.527, 3.538 e 3.540/2012 por não cumprirem

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

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

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

vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.093/201 na

forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Ulysses Gomes); e pela aprovação,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.318/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e a Emenda nº 2, da Comissão de Saúde (relator: Deputado

Gustavo  Perrella,  em  virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Resolução nºs 3.558 a 3.571/2012,

que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

Presidente recebe o requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de

informações, com envio de cópias, sobre contratos de concessão de direito real de

uso das  linhas  de  transporte  coletivo rodoviário  intermunicipal  de passageiros  em

vigor, bem como, dos editais de licitação em curso. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, e para a reunião extraordinária do dia

29/11/2012, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses - Presidente - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada - Duarte

Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.714/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.714/2012,  de  autoria  do  Sr.  Nilson  Sérgio

Pereira,  da  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Agricultura  Familiar  de

Divinópolis  e Região,  e outros, encaminha sugestão de alteração da Ação 4560  -

Bolsa Verde  - Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal  Nativa  -,  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para elevação das metas

física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas em 5/11/2012, no

Município de Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG - 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em análise,  à  qual  outra  proposta  foi  aglutinada  por  tratar  de  tema

semelhante,  apresenta  dois  objetivos  relacionados  ao  fortalecimento  do  benefício
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conhecido como Bolsa Verde. O primeiro é ampliar a educação ambiental para o uso

da biodiversidade, remunerando os agricultores pelos serviços ambientais prestados,

e o segundo é acrescentar recursos orçamentários ao Programa.

O Bolsa Verde é um incentivo financeiro concedido aos proprietários e posseiros

mineiros  com o  objetivo  de  apoiar  a conservação da cobertura  vegetal  nativa  no

Estado.  Trata-se  de  um  mecanismo  de  pagamento  por  serviços  ambientais  aos

proprietários e posseiros que já preservam ou que se comprometem a recuperar a

vegetação de origem nativa em suas propriedades ou posses.

Esse benefício foi instituído pela Lei nº 17.727, de 2008, após longos debates entre

parlamentares,  produtores  rurais,  associações  ambientalistas  e  sociedade  civil.

Segundo sua lei  de  criação,  o  Bolsa  Verde tem como fontes  financeiras  10% do

orçamento  anual  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, 50% do

valor arrecadado com a cobrança de multa administrativa por infração à Lei nº 14.309,

de 2002, recursos ordinários do tesouro estadual consignados na Lei Orçamentária

Anual, entre outras.

Porém, conforme relatado em audiências de monitoramento e de revisão do PPAG -

em 4/9 e 6/11/2012, respectivamente -, a parcela do benefício referente a 2011, que

deveria ter sido creditada aos agricultores beneficiários em março de 2012, ainda não

foi  paga.  Esse  fato,  que  foi  considerado  por  representantes  da  Federação  dos

Trabalhadores  em  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fetaemg  -  como

“contingenciamento  dos  recursos  destinados  ao  programa  Bolsa  Verde”,  é

preocupante,  pois  desestimula  a  adesão  dos  produtores  rurais  mineiros  aos

programas de pagamentos por serviços ambientais, limitando seu envolvimento com

a política de proteção ambiental.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento,  demandando  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável explicações sobre a citada ocorrência e providências

para seu solucionamento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.714/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.714/2012, de autoria  do Sr.  Nilson Sérgio Pereira, da Associação dos Pequenos

Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis e Região, e outros, requer a V. Exa.,

nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  solicitando  informações  sobre  o  não

pagamento da parcela devida do incentivo Bolsa Verde aos agricultores beneficiários,

referente ao ano de 2011, e providências para o solucionamento dessa pendência,

que  desestimula  a  adesão  dos  produtores  rurais  mineiros  aos  programas  de

pagamentos por serviços ambientais, limitando seu envolvimento com a política de

proteção ambiental.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.720/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.720/2012, da Sra. Catilene Pereira Rodrigues,

da  Associação  Comunitária  dos  Moradores  da  Comunidade  Córrego  Narcisio,  e

outros, encaminha sugestão de alteração da Ação 1296 - Com Licença, Vou à Luta -,

do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  - 2012-2015,  para  criar

oportunidades de trabalho para as  mulheres da zona rural  de Araçuaí  e região  e

atender mulheres indígenas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise foi fruto da aglutinação de três propostas que guardam

semelhança em relação ao tema. A primeira proposta objetiva criar oportunidades de

trabalho para as mulheres da zona rural de Araçuaí e região. A segunda solicita a

montagem de barracas para mulheres indígenas que não moram em aldeias para

realização  de  trabalhos  durante  a  Copa  do  Mundo  de  2014,  especialmente  para

venda  de  comidas  típicas  e  alimentação  em  geral.  A terceira  pretende  alterar  a

finalidade da Ação 1296 - Com Licença, Vou à Luta -,  do Programa 003 -  Melhor

Emprego -, de modo a estimular não só as mulheres a partir de 40 anos com baixa

escolaridade  a  alcançarem  independência  econômica,  mas  também  quem  tem

formação superior.

A Ação 1296 tem como finalidade promover a inclusão social das mulheres com

idade igual  ou superior  a 40 anos,  desempregadas e com baixa escolaridade por

meio de ações integradas de formação para a cidadania, qualificação profissional e

incentivo  à elevação da escolaridade,  contribuindo para  o  resgate  da  autoestima,

ampliação da autonomia e exercício da cidadania das participantes.

Entendemos que a mudança de finalidade da ação foge ao escopo principal da

política pública, que é o de priorizar a inserção da mulher com 40 anos ou mais,

desempregada  e  com  baixa  escolarização  no  mercado  de  trabalho  e,  portanto,

opinamos pelo não acolhimento da terceira proposta.

As outras duas propostas visam a contribuir para a inclusão social das mulheres do

campo e das mulheres indígenas por meio da geração de trabalho e de renda.

No PPAG 2012-2015, o Programa 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão

Produtiva - tem o objetivo de promover a inclusão produtiva, por meio da geração e

obtenção  de  renda,  do  fomento  à  economia  popular  solidária,  do  apoio  aos

trabalhadores autônomos, do incentivo a atividades empreendedoras geradoras de

trabalho e renda e da promoção do acesso aos instrumentos de microcrédito.  Mas

não há nenhuma ação específica para  a  capacitação e inclusão  de mulheres  do
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campo e indígenas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento solicitando à Secretaria  de  Estado de Trabalho  e Emprego -  Sete -

promoção de capacitação para mulheres do campo e para mulheres indígenas, com

vistas  ao  aumento  do  trabalho,  da  renda  e  da  produção  artesanal,  e  também

articulação com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - para

inclusão desse público no âmbito da Ação 1260.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.720/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.720/2012,  de  Catilene  Pereira  Rodrigues,  da  Associação  Comunitária  dos

Moradores da Comunidade Córrego Narcisio, e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

-  Sete  -,  solicitando  capacitação  profissional  para  mulheres  do  campo  e  para

mulheres indígenas, com vistas ao aumento do trabalho, da renda e da produção

artesanal,  e  também articulação com a Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Social  -  Sedese  -  para  inclusão  desse  público  no  âmbito  da  Ação  1260  -  Com

Licença, Vou à Luta -, do Programa 003 - Melhor Emprego.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.756/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.756/2012, de autoria da Sra. Maria Rosa Jané i

Pujol,  da  Associação  Mineira  das  Escolas  Família  Agrícola  -  Amefa  -,  sugere  a
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inclusão de nova ação no Programa 043 - Tecnologia e Inovação Rumo à Economia

do Conhecimento -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para promover o acesso das comunidades rurais às tecnologias de telecomunicação

nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Norte, com meta física 500 e meta financeira

R$ 200.000,00 de 2013 a 2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  5/11/2012  a

13/11/2012,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei  nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O processo de privatização do Sistema Telebrás e o estabelecimento da Agência

Nacional  de  Telecomunicações -  Anatel  -  significaram  uma mudança profunda no

modelo de prestação de serviços de telecomunicação no País. O Estado, em vez de

oferecer diretamente esse tipo de serviço, passou a delegá-lo à iniciativa privada e,

por meio da Anatel, passou a fiscalizá-lo e a estabelecer metas de desempenho para

as empresas.

Uma das metas estabelecidas foi a de universalização do acesso aos serviços de

telefonia. Embora ela tenha sido, de forma geral, cumprida no meio urbano, diversas

localidades rurais ainda padecem da falta de acesso à telefonia, tanto fixa quanto

móvel.

Foi nesse sentido que a proposta de ação legislativa em comento foi apresentada.

Segundo a proponente, a falta de acesso às telecomunicações, além de prejudicar o

desenvolvimento econômico,  a participação social  e o acesso ao conhecimento,  é

fator que promove o êxodo rural, especialmente dos jovens, notadamente nas regiões

do Jequitinhonha e do Norte de Minas.

O governo do Estado, por meio do Programa 108 - Rede de Formação Profissional

Orientada pelo Mercado - mantém uma rede de Centros Vocacionais Tecnológicos e

de Telecentros, que dispõem de uma rede de dados (“link”) própria, com acesso à
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Internet. A popularização da telefonia pela Internet (VoIP), que tem interconexão com

a rede convencional, pode fazer dela, embora não uma substituta, um complemento

das redes fixa e celular, aliviando, na zona rural, a ausência dessa infraestrutura.

Segundo relato de gestora do Poder Executivo presente às audiências públicas do

PPAG, há a previsão de se estender para a zona rural a rede de dados do Programa

108, que poderia ser então utilizada para oferecimento de telefonia VoIP.

Considerando-se que existem outras iniciativas, como o projeto Minas Comunica II

e  a instalação de redes de telefonia celular  4G, com previsão de cobrir  as zonas

rurais,  universalizando-se  o  acesso,  a  oferta  de  telefonia  VoIP  parece  ser  uma

sugestão intermediária razoável até que as citadas iniciativas sejam consolidadas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -

Sectes - , órgão responsável pelo Programa 108.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.756/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.756/2012, apresentada pela Sra. Maria Rosa Jané i Pujol, da Associação Mineira

das Escolas Família Agrícola - Amefa -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à  Secretaria  de Estado de Ciência,  Tecnologia e Ensino Superior  -

Sectes  -,  solicitando  providências  para  disponibilização  para  as  áreas  rurais  do

Estado, especialmente do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas, da rede de

dados  utilizada  pelos  Centros  Vocacionais  Tecnológicos  e  Telecentros,  com  a

finalidade de instalação de terminais para uso de telefonia por Internet - VoIP.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.757/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.757/2012,  de  Delfina  Resende Furtado,  da

Prefeitura  Municipal  de  Candeias,  e  outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  de

ação relativa à implantação da Rede de Atenção em Saúde Mental do Programa 044 -

Redes Integradas de Serviços de Saúde, do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - 2012-2015, para a construção de Centros de Atenção Psicossocial I - Caps I

- nos Municípios de Candeias e de Capelinha.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe, resultante da aglutinação de sugestões que abordavam

temas semelhantes, visa a fortalecer a Rede de Atenção em Saúde Mental no Estado,

por  meio  da  construção de Caps  I  nos  Municípios  de Candeias  e  Capelinha.  Os

autores justificam sua proposta pela alta demanda de atendimento a pacientes com

transtornos mentais nessas localidades e em Municípios vizinhos.

O  atendimento  especializado  em  saúde  mental  é  prestado  pelos  Centros  de

Atenção Psicossocial  -  Caps -,  que são de três tipos: Caps I,  Caps II  e Caps III,

definidos por ordem crescente de porte, complexidade e abrangência populacional.

Esses centros são responsáveis pela organização da demanda da rede de saúde

mental,  pela  regulação da porta  de  entrada da rede assistencial,  bem como pela

supervisão e capacitação das equipes de atenção básica no âmbito de seu território.

Oferecem atendimento ambulatorial  em três modalidades:  intensivo, destinado aos

pacientes  que  necessitam  de  acompanhamento  contínuo;  semi-intensivo,  para

pacientes que precisam de acompanhamento frequente; e não intensivo, dirigido aos
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pacientes que não necessitam de atendimento frequente.

Do ponto de vista operacional, os Caps I, objeto da proposta, têm capacidade para

atendimento  em  Municípios  com  população  entre  20  mil  e  70  mil  habitantes,

abrangendo atendimento  individual  (medicamentoso,  psicoterápico,  de orientação),

em grupo (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social) e em oficinas

terapêuticas,  além  de  visitas  domiciliares,  atendimento  à  família  e  atividades

comunitárias  enfocando a  integração  do  paciente  na  comunidade  e  sua  inserção

familiar e social.

No processo de implementação dos Caps, o Ministério da Saúde entra com um

incentivo para a abertura dos serviços, a Prefeitura Municipal arca com os salários

dos profissionais e assegura o local para seu o funcionamento.

No PPAG 2012-2015, há,  no Programa Estruturador 044 - Redes Integradas de

Serviços de Saúde -, a Ação 4107 - Implantação da Rede de Atenção em Saúde

Mental  -,  que  visa  garantir  maior  acessibilidade  da  população  aos  serviços

especializados em saúde mental. Os recursos financeiros dessa ação são destinados

à  implantação  de  novas  unidades  de  assistência  da  rede  de  atenção  em  saúde

mental  do  Estado:  Centros  de  Atenção  Psicossocial  (Caps  I,  II,  III),  Centros  de

Atenção  Psicossocial  para  Infância  e  Adolescência  (Caps-i),  Centros  de  Atenção

Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas (Caps-ad), leitos psiquiátricos

em hospital geral, centros de convivência e cultura, serviços residenciais terapêuticos

e casas de acolhimento transitório.

Considerando que há, no PPAG, ação relacionada à temática em análise e que a

aprovação de pedido de cadastramento de Municípios para a implantação dos Caps é

pactuada  na  Comissão  Intergestores  Bipartite,  opinamos  pelo  acolhimento  da

proposta  na  forma de requerimento  solicitando o  envio  de  ofício  à  Secretaria  de

Estado  de  Saúde  a  fim  de  que  seja  realizado  estudo  sobre  a  viabilidade  de

implantação de Caps I nos Municípios de Capelinha e Candeias.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.757/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.
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André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.757/2012,  de  Delfina  Resende Furtado,  da  Prefeitura  Municipal  de  Candeias,  e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Saúde solicitando estudo sobre a viabilidade de implantação de Centros de

Atenção Psicossocial - Caps I - nos Municípios de Candeias e Capelinha.

Sala das Reuniões, ... de … de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.761/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.761/2012,  de  autoria  do  Sr.  Welington  de

Souza, da Associação Mineira das Federações Esportivas de Minas Gerais - Amifemg

-, encaminha proposta de alteração do Programa 042 - Destino Minas -, do PPAG

2012-2015, para implantação da Ação “Tour Real” - Caminhada equestre e ciclismo -,

com vistas ao desenvolvimento e à realização de eventos no eixo da Estrada Real

(entre  Diamantina  e  Ouro  Preto),  com  a  participação  de  caminhantes,  ciclistas  e

usuários de tração animal (cavaleiros).

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  Estrada  Real  é  uma  rota  desenhada  a  partir  de  caminhos  utilizados
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principalmente  durante  a  época  colonial,  abrangendo  diversos  sítios  de  interesse

histórico, cultural e ambiental. Dessa forma, trata-se de recorte do território mineiro de

elevado interesse para exploração turística.

A proposta em estudo visa incluir uma ação de fomento ao turismo na Estrada Real

com  foco  na  promoção  de  eventos  de  caminhadas,  passeios  ciclísticos  e  em

montarias.

Cabe ressaltar que o PPAG já dispõe de programas que poderiam vir a atender a

demanda colocada pelo proponente.  Trata-se especialmente dos Programas 103 -

Apoio  Financeiro  ao  Turismo Mineiro  -,  que tem  por  objetivo  “apoiar  e  incentivar

financeiramente o turismo como atividade econômica e como forma de promoção e

desenvolvimento  social  e  cultural  em  cidades  históricas,  estâncias  hidrominerais,

localidades e circuitos turísticos, inclusive a Estrada Real, de reconhecido potencial

turístico” e 114 - Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro  -,

que tem como objetivo “desenvolver, estruturar e formatar produtos turísticos mineiros

inovadores,  envolvendo  a  qualificação  e  a  profissionalização  da  governança  do

turismo  e  da  rede  de  serviços  turísticos,  a  diversificação  da  oferta  turística  e  a

formatação  de  roteiros,  além  de  promover  o  destino  Minas  Gerais  nos  âmbitos

nacional  e  internacional,  contribuindo  para  consolidação  do  Estado  no  mercado

turístico  e  colaborando  com  a  melhoria  de  sua  competitividade  turística”.  Tais

objetivos são compatíveis com o que deseja o proponente.

Dessa forma, a maneira mais adequada de encaminhar a matéria é por meio de um

requerimento à Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, solicitando que estude o

acolhimento da proposta de evento apresentada. Trata-se, segundo o proponente, de

projeto já planilhado, o que deve facilitar a sua análise dentro dos programas acima

citados.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.761/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.
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REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.761/2012, apresentada pelo Sr.  Welington de Souza, da Associação Mineira das

Federações Esportivas de Minas Gerais - Amifemg -, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado de Turismo,

solicitando a análise do projeto “Tour Real”, elaborado pelo Sr. Welington de Souza,

para eventual apoio à sua realização dentro do escopo dos Programas 103 - Apoio

Financeiro  ao  Turismo  Mineiro  - e/ou  114  - Estruturação,  Desenvolvimento  e

Promoção do Turismo Mineiro -, ou ainda para a formatação do referido projeto como

produto turístico.

Sala das Reuniões, ... de … de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.774/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.774/2012, de Cristiane Nazareth da Silva, do

Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, encaminha sugestão de ampliação

em R$600.000,00 da meta financeira da Ação 4219 - Operacionalização do Conselho

Estadual de Assistência Social -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

- 2012-2015, para cobrir gastos com a participação da delegação de Minas Gerais na

Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita a ampliação em R$600.000,00 da

meta  financeira  da  Ação  4219  -  Operacionalização  do  Conselho  Estadual  de

Assistência Social -,  do  Plano Plurianual de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-

2015,  para  cobrir  gastos  com  a  participação  da  delegação  de  Minas  Gerais  na

Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília.

O art. 204, II, da Constituição Federal estabelece que as ações governamentais na

área  da  assistência  social  serão  realizadas  com  recursos  do  orçamento  da

seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com

base na participação da população, por meio de organizações representativas,  na

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis, entre outras

diretrizes.

Os conselhos e as conferências  são instâncias  relevantes de controle social  do

Sistema Único de Assistência Social - Suas. As conferências são fundamentais, pois

constituem-se em espaços de deliberação e avaliação da execução da política, com a

participação paritária da sociedade civil e do governo.

Segundo  moção  aprovada  na  VII  Conferência  Nacional  de  Assistência  Social,

realizada  em  Brasília,  em  dezembro  de  2011,  Minas  Gerais  foi  um  dos  poucos

Estados que assegurou apenas transporte rodoviário para sua delegação comparecer

àquele evento, ao contrário da maioria dos Estados da federação, que financiaram

passagens aéreas para seus delegados.

Consideramos fundamental valorizar a participação dos delegados nas conferências

e, por esse motivo, sugerimos o envio de requerimento à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social solicitando apoio para a realização da Conferência Estadual

de Assistência Social e para a garantia de transporte e de hospedagem da delegação

mineira à Conferência Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.774/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.
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REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.774/2012,  de  Cristiane Nazareth da Silva,  do  Conselho Estadual  de  Assistência

Social  -  Ceas  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado ofício  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social solicitando apoio para a realização

da Conferência Estadual de Assistência Social e para a garantia de transporte e de

hospedagem  para  que  a  delegação  mineira  possa  comparecer  à  Conferência

Nacional de Assistência Social.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.780/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.780/2012,  de  autoria  da  Sra.  Maria  Dalce

Ricas, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, e outros, encaminha

solicitação  de  alteração  da  Ação  4153  - Monitoramento  e  Geoprocessamento

Ambiental -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, a fim

de restaurar a meta financeira para R$2.090.000, conforme foi previsto anteriormente

e alterado na revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  à  manutenção  da  meta  financeira  da  Ação  4153  -

Monitoramento e Geoprocessamento Ambiental -,  prevista para 2013 na versão em
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exercício do PPAG 2012-2015, já que a proposta encaminhada pelo Poder Executivo

para  2013 projeta  a  realização das  mesmas metas  físicas  com apenas  25% das

metas financeiras anteriores.

Segundo  informações  de  representantes  do  Poder  Executivo,  esse

redimensionamento de valores se deu a partir da observação da execução das metas

físicas de 2012, que vêm sendo realizadas com metas financeiras expressivamente

menores que as previstas. Tendo isso em vista, consideramos pertinente encaminhar

requerimento ao  Instituto  Estadual  de Florestas,  autarquia  responsável  pela  ação,

solicitando  detalhamento  da  citada  execução,  além  de  justificativas  para  a

superestimação das metas financeiras para o ano de 2012.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.780/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.780/2012,  de  autoria  de  Aline  Cardoso  Arantes  Gato  e  Maria  Dalce  Ricas,  da

Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas

solicitando  informações  relativas  à  execução  da  Ação  4153  -  Monitoramento  e

geoprocessamento ambiental - no ano de 2012, explicitando o número e o custo dos

relatórios emitidos e justificando a superestimação da meta financeira para o citado

ano.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.788/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.788/2012, de autoria da Sra. Aline Cardoso

Arantes Gato,  da Associação Mineira de Defesa do Ambiente -  Amda -,  e outros,

encaminha solicitação de alteração da Ação 4151 - Fiscalização Ambiental Integrada

-, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, para restaurar a

meta  financeira  para  R$  3.516.422,00  (três  milhões  quinhentos  e  dezesseis  mil

quatrocentos e vinte e dois reais), conforme foi previsto anteriormente e alterado na

revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  à  manutenção  da  meta  financeira  da  Ação  4151  -

Fiscalização Ambiental Integrada  -,  prevista para 2013 na versão em exercício do

PPAG 2012-2015, já que a proposta encaminhada pelo Poder Executivo para 2013

apresenta meta física 90% maior e meta financeira 33% menor que tal previsão.

Segundo  informações  de  representantes  do  Poder  Executivo,  esse

redimensionamento de valores se deu a partir da observação da execução das metas

físicas de 2012, que vêm sendo realizadas com metas financeiras menores que as

previstas. Porém, os recursos despendidos na execução de 2012, até o momento,

não  refletem  o  planejamento  para  2013,  já  que  a  relação  “recurso  financeiro”  x

“operação realizada” planejada é menor que a média realizada neste ano.

Tendo  isso  em  vista,  consideramos  pertinente  encaminhar  requerimento  à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -,

solicitando  detalhamento  da  citada  execução,  além  de  justificativas  para  a

superestimação das metas financeiras para o ano de 2012 e da subestimação para a

previsão de 2013.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.788/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.788/2012,  de  autoria  de  Aline  Cardoso  Arantes  Gato  e  Maria  Dalce  Ricas,  da

Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável solicitando informações relativas à execução da Ação

4151 - Fiscalização ambiental integrada - no ano de 2012, explicitando o número e o

custo das operações realizadas e justificando a superestimação da meta financeira

para 2012 e a subestimação para 2013.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.794/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.794/2012,  de  autoria  do  Sr.  Raul  Fonttes,

encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para a instalação de uma emissora de rádio “web” voltada para

música “gospel” e pregação do Evangelho.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada no dia 5/11/2012, em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação
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A proposta em análise solicita apoio para a instalação de uma rádio “web”, isto é, de

um  sítio  na  internet  que,  por  meio  da  tecnologia  conhecida  como  “streaming”,

dissemina  conteúdo  de  áudio  compatível  com  navegadores  (“browsers”)  de

equipamentos como computadores, “tablets” e “smartphones”. O apoio solicitado se

daria  na  forma  de  transferência  de  recursos  financeiros  para  aquisição  de

equipamentos.  O  conteúdo  da  rádio  seria  voltado,  nos  termos  da  proposta,

unicamente para música “gospel” e pregação do Evangelho. Cabe destacar que, ao

contrário de uma rádio convencional, que dissemina conteúdo codificado por meio de

ondas eletromagnéticas, uma rádio “web” prescinde de concessão.

A proposta apresentada não é  objeto de  políticas  públicas no  âmbito do  PPAG

2012-2015 para o exercício de 2013. Além disso, a Constituição da República dispõe,

em  seu  art.  19,  que  é  vedado  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos

Municípios subvencionar cultos religiosos ou igrejas.

Assim, na opinião desta Comissão, independentemente do mérito da matéria, cabe

rejeitá-la, por vedação legal e falta de previsão de matéria correspondente dentro do

escopo do PPAG.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.794/2012.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.795/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.795/2012, do Sr. Juliano Torres, da entidade

Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão do Programa 168 - Gestão e Apoio às

Ações da Copa do Mundo - e das Ações 1269 - Receptividade na Copa - e 1273 -

Sustentabilidade na Copa -, do Programa 007 - Copa do Mundo 2014 -, do  Plano

Plurianual de Ação Governamental -  PPAG  -  2012-2015, com o cancelamento dos

recursos previstos em cada um.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,
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em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.795/2012 visa excluir o Programa 168 e ações

do  Programa 007  do  PPAG,  que  se  referem  à  organização  da  Copa  do  Mundo.

Segundo o proponente, a Copa do Mundo implica elevados gastos, principalmente

com consultorias privadas, onerando o orçamento público para organizar um evento

de curta duração. Além disso, boa parte dos recursos a serem utilizados nos referidos

programa e ações serão obtidos por meio de operações de crédito, o que resultará

em ônus também para os contribuintes nos próximos exercícios.

Além  disso,  ressalta  o  proponente  que  o  Estado  tem  investido  para  promover

cidades mineiras como subsedes da Copa do Mundo,  ou seja, para que algumas

cidades  possam  hospedar  seleções  durante  esse  evento.  Entretanto,  numa

argumentação  que  julgamos  razoável,  aquele  proponente  adverte  que  a  decisão

acerca dos locais onde as seleções irão se hospedar é das próprias delegações e da

Fifa, responsável pela competição. Assim, em um caso extremo, o investimento em

subsedes poderá não resultar na atração de seleções, representando, então, gasto

infrutífero de recursos públicos.

Outro  problema  com  relação  a  essas  ações  é  o  seu  desmembramento  em

subprocessos  e  subprojetos,  o  que  dificulta  o  acompanhamento  das  atividades

desenvolvidas. Embora as ações tenham diversos produtos, apenas um está descrito

no  PPAG,  o  que  acaba  sendo  contrário  ao  princípio  da  transparência  na  gestão

pública.

Considerando  que  Belo  Horizonte  é  uma das  sedes  da  Copa  do  Mundo,  esta

Comissão não julga adequado que se excluam o programa e as ações indicadas,

uma  vez  que  a  sua  não  execução  prejudicaria  sobremaneira  o  transcurso  dos

eventos, além de implicar o rompimento de compromissos já acertados. Entretanto,
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dada a importância da manifestação do proponente, julgamos adequado que suas

sugestões sejam encaminhadas à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, de

forma a aumentar a transparência da organização do evento para os cidadãos e para

esta Assembleia Legislativa.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento. É apresentado, ainda, requerimento solicitando maior transparência na

organização do PPAG.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.795/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.795/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

informações à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo - Secopa -,

solicitando  o  detalhamento  dos  subprocessos  e  subprojetos,  bem  como de  seus

produtos, das Ações 1269 e 1273 do PPAG 2012-2015 e,  ainda, a descrição dos

critérios  de  escolha  das  cidades  indicadas  como  candidatas  a  subsedes  e  o

detalhamento dos investimentos realizados pelo Estado para qualificá-las, bem como

informações  sobre  o  processo  de  seleção  das  cidades  elevadas  a  subsedes,

destacando qual é o papel do Estado, das seleções e da Fifa e de suas consultorias

nesse processo.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.795/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

providências à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, solicitando

o detalhamento e desmembramento das ações dos programas do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - em seus subprojetos e subprocessos, gerando ações

individuais, com vistas à revisão do referido Plano para o exercício de 2014. Requer,

ainda,  seja solicitada a disponibilização,  no Sigplan e nos relatórios  bimestrais de

monitoramento produzidos por essa Secretaria, do detalhamento da execução e do

monitoramento por subprojeto e subprocesso.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.799/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.799/2012, de autoria da Sra. Aparecida Maria

Martins  Pereira,  da  Associação  Comunitária  Social  Cultural  Desportiva  -  ASCD -,

encaminha solicitação de melhoria de qualidade de vida na Região Metropolitana de

Belo Horizonte - RMBH.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015 -, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  demanda  a  despoluição  do  Rio  das  Velhas,  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Note-se  que  a  medida  está  prevista  no  âmbito  da  Ação  1209  -  Meta  2014:

Revitalização da Bacia do Rio das Velhas -, que pretende viabilizar a revitalização da
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bacia do rio das velhas, de forma a assegurar a volta do peixe e o nadar na RMBH;

contudo, conforme relatório de situação disponível no portal eletrônico da Secretaria

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, até outubro de 2012,

nenhum dos 35 Municípios  previstos haviam sido atendidos,  e apenas 0,17% das

metas financeiras tinham sido executadas.

Nessa perspectiva, consideramos pertinente aprovar a proposta na forma de envio

de requerimento à Semad, questionando a limitada execução da ação em 2012 e

solicitando informações analíticas  sobre a execução e os  resultados da  ação nos

últimos cinco anos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.799/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.799/2012,  de  autoria  da  Sra.  Aparecida  Maria  Martins  Pereira,  da  Associação

Comunitária  Social  Cultural  Desportiva  -  ASCD  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Secretário  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável solicitando informações e justificativas para a reduzida

execução da Ação 1209 - Meta 2014: Revitalização da Bacia do Rio das Velhas.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.804/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.804/2012, de autoria da Sra. Clarise Fernandes

da Silva, da entidade Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, sugere recorrer ao governo

federal para aquisição de recursos financeiros em complementação aos recursos do
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Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O sistema atualmente vigente de federalismo fiscal no Brasil é resultado de uma

série de eventos e processos econômicos, políticos e tributários que remontam ao

período que vai da década de 1960 até a década de 1990, abarcando a promulgação

da Constituição da República atualmente em vigor, de 1988. Desde então, embora a

conjuntura  econômica  tenha  se  alterado  bastante,  a  estrutura  de  repartição  de

recursos pouco se alterou.

Cabe destacar que, durante a década de 1990, houve a consolidação de um padrão

de  financiamento  do  governo  federal  baseado  crescentemente  nas  chamadas

contribuições, que não são compartilhadas com os Estados e os Municípios. Além

disso,  o  saneamento  da  dívida  dos Estados  e  dos  Municípios,  empreendido  pelo

governo federal, ocorreu em termos que têm se mostrado pouco favoráveis, com taxa

de juros real que ultrapassa largamente a taxa Selic, a qual baliza o endividamento do

governo federal. Assim, os Estados e os Municípios têm enfrentado nos últimos anos

uma constante deterioração de sua condição fiscal.

É nesse contexto que devemos entender a proposta em análise, que busca recorrer

ao governo federal para aquisição de recursos financeiros para complementação dos

recursos  do  Estado,  considerando  a  multiplicidade  de  demandas  da  população

mineira.  Dessa forma,  é  importante  ressaltar  que o Estado  efetuou recentemente

operações  de  crédito  junto  ao  governo  federal  para  obtenção  de  recursos  para

investimentos. Trata-se, porém, de solução de curto prazo, que não irá resolver o

problema de solvência dos entes federativos subnacionais.

Para  uma  solução  duradoura  das  finanças  dos  Estados  e  dos  Municípios,  é
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necessário  haver  um  ampla  reforma  tributária,  que  promova  o  crescimento

econômico, melhore a qualidade dos tributos e promova a equidade federativa. Trata-

se  de  tema  complexo  e  em  constante  discussão  no  Congresso  Nacional.

Considerando  a  competência  do  Congresso  para  a  deliberação  sobre  o  pacto

federativo e sobre uma reforma tributária,  parece adequado acolher a proposta na

forma de requerimento que proponha o envio de ofício à Presidência da referida Casa

Legislativa destacando a importância da discussão desses temas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.804/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.804/2012, apresentada pela Sra. Clarise Fernandes da Silva, da entidade Clarosofia

Núcleo Mundial  - CNM  -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja oficiada a

Presidência do Congresso Nacional, de forma a salientar a importância da realização

de uma ampla reforma tributária, bem como da rediscussão do pacto federativo como

forma de garantir a equidade entre os membros federados, bem como a solvência

fiscal dos Estados e Municípios.

Sala das Reuniões, ... de … de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.814/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.814/2012,  de  autoria  da  Sra.  Darklane

Rodrigues Dias, encaminha sugestão de alteração da Ação 1273 - Sustentabilidade

na Copa -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012/2015, para

garantir  recursos  para  a  organização  de  um  projeto  que  permita  articular  e
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implementar  um  plano  de  enfrentamento  à  violência  sexual  contra  crianças  e

adolescentes durante a Copa do Mundo e a Copa das Confederações.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG - 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em comento tem por efeito pretendido enfrentar a

exploração sexual de crianças e adolescentes durante os eventos Fifa 2013 e 2014 -

a Copa das Confederações e a Copa do Mundo,  respectivamente.  No Estado de

Minas Gerais,  lamentavelmente,  a prostituição de crianças  e  adolescentes é  uma

realidade. Dessa forma, é possível que o aumento do fluxo de turistas por ocasião

dos eventos esportivos de 2013 e 2014 seja elemento que potencialize a exploração

dessa atividade ilegal.

A Ação 1273 - Sustentabilidade na Copa - tem por finalidade “promover iniciativas

sustentáveis  na  execução dos  projetos  vinculados  à  Copa do  Mundo  FIFA 2014,

garantindo a sustentabilidade social e ambiental do evento para enfrentamento dos

impactos  decorrentes  de  sua  realização”.  Entretanto,  conforme  apresentação

realizada em audiência pública para a revisão 2013 do PPAG, atualmente o plano de

sustentabilidade  elaborado  não  contempla  a  questão  da  exploração  sexual  de

menores.  Ora,  trata-se de  um aspecto  que deve estar  integrado à  concepção de

sustentabilidade  social  do  evento.  Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da

proposta em análise na forma de requerimento à Secretaria Extraordinária da Copa

do Mundo, para que elabore plano com tal escopo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.814/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.
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André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.814/2012, apresentada pela Sra. Darklane Rodrigues Dias, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  Extraordinária  da

Copa do Mundo - Secopa -, com vistas à elaboração de um plano de sustentabilidade

social  para  a  Copa  das  Confederações  e  Copa  do  Mundo  2014,  com  foco  no

enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Requer, ainda, seja

dado conhecimento à Assembleia Legislativa, ao Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e Adolescente e ao Conselho Estadual de Assistência Social das atividades

desenvolvidas com essa finalidade.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.816/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.816/2012, de Darci Garcia de Melo, encaminha

sugestão de alteração da Ação 4530 - Qualificação do Trabalhador para Inserção no

Mundo do Trabalho -, do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-

2015,  incluindo  a  construção  de  cozinha  industrial  destinada  à  qualificação  de

trabalhadores e seus familiares.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  5/11/2012,  em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº  3.472/2012,  que dispõe sobre  a  revisão do PPAG 2012-2015 para  o  exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  objetiva  construir  uma  cozinha  industrial  destinada  à

qualificação de trabalhadores e seus familiares no Município de Piumhi, localizado na

região Centro-Oeste do Estado.

A qualificação profissional contribui para a geração de trabalho e de renda, bem

como para a promoção da igualdade de oportunidades e da inclusão social. No Brasil,

as ações de qualificação profissional são implementadas de forma descentralizada,

coordenadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE -, por meio dos Planos

Territoriais  de  Qualificação -  PlanTeQs -,  em parceria  com Estados,  Municípios  e

entidades sem fins lucrativos; por meio dos Projetos Especiais de Qualificação, em

parceria com movimentos sociais e organizações não governamentais,  e por meio

dos  Planos  Setoriais  de  Qualificação,  em  parceria  com  sindicatos,  empresas,

movimentos  sociais,  governos  municipais  e  estaduais.  Essas  ações  constituem o

Plano Nacional de Qualificação - PNQ.

No  PPAG  2012-2015  estão  previstos  programas  e  projetos  de  qualificação

profissional,  como as Ações 4530 -  Qualificação do Trabalhador  para Inserção no

Mundo do Trabalho, e 4531 - Qualificação Socioprofissional e Inserção de Jovens no

Mundo do Trabalho -, do Programa 272 - Política de Promoção de Emprego, e os

Programas 108 - Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado e 143 -

Formação Profissional para o Mercado de Trabalho.

Já estão, portanto, previstas ações de qualificação profissional, mas é necessário

analisar a viabilidade da implantação da proposta em análise na região Centro-Oeste

do Estado. Dessa forma, opinamos pelo seu acolhimento na forma de requerimento à

Secretaria  de Estado de Trabalho e Emprego -  Sete -  solicitando estudo sobre a

viabilidade  de  oferta  de  curso  de  qualificação  profissional  equipado  com  cozinha

industrial nessa região.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.816/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.
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André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.816/2012, de Darci Garcia de Melo, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  -  Sete  -

solicitando estudo sobre a viabilidade de oferta de curso de qualificação profissional

equipado com cozinha industrial na região Centro-Oeste do Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.820/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.820/2012, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, encaminha sugestão de alteração da Ação 4531 -

Qualificação Socioprofissional  e  Inserção de Jovens  no  Mundo do Trabalho  -,  do

Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, para reivindicar, ao

Conselho  Regional  de  Contabilidade  -  CRC  -,  o  registro  do  Curso  Técnico  de

Contabilidade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG - 2012-2015, para

o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  visa  a  reivindicar  o  registro  do  Curso  Técnico  de

Contabilidade ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC - de Minas Gerais.

De acordo com a justificativa da proposta, o CRC extinguiu a emissão de registro de
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profissionais  formados  em  curso  técnico  devido  à  pressão  dos  alunos  do  curso

superior de Ciências Contábeis, que alegaram que o bacharel cursa 4 anos em uma

faculdade e o técnico cursa apenas 1 ano e 6 meses.  Segundo a proponente,  a

maioria dos técnicos não teria condição de se preparar para o vestibular e arcar com

as despesas de uma faculdade.

A despeito da meritosa intenção da proponente, a matéria encontra-se regulada por

lei. O art. 76 da Lei nº 12.249, de 11/6/2010, alterou a redação do art. 12 do Decreto-

Lei nº 9.295, de 27/5/1946, que cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as

atribuições do Contador e do Guarda-livros e dá outras providências. O “caput” e o §

2º do art. 12 da mencionada lei passaram a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  12  -  Os  profissionais  a  que  se  refere  este  Decreto-Lei  somente  poderão

exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências

Contábeis,  reconhecido  pelo  Ministério  da  Educação,  aprovação  em  Exame  de

Suficiência  e  registro  no  Conselho  Regional  de  Contabilidade  a  que  estiverem

sujeitos.

(…)

§  2º  -  Os  técnicos  em  contabilidade  já  registrados  em  Conselho  Regional  de

Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 têm assegurado o

seu direito ao exercício da profissão.”.

Entendemos, portanto, que o objeto da proposta em análise já está regulado por lei

e  não  é  pertinente  ao  PPAG.  Dessa  forma,  opinamos  pelo  não  acolhimento  da

proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.820/2012.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.829/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.829/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da
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entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão dos Programas 101 - Arranjos

Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de  Inovação  -,  108  -  Rede  Formação

Profissional  Orientada  pelo  Mercado  -,  259  -  Programa  de  Apoio  à  Indução  e  à

Inovação Científica e Tecnológica para o Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais

-,  043 -  Tecnologia  e  Inovação Rumo à  Economia  do  Conhecimento  -,  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, e cancelamento do total dos

recursos previstos nas diversas ações que os compõem.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise contempla diversos aspectos da atual

política estadual de ciência e tecnologia. Segundo o proponente, dizem respeito a

elementos problemáticos que justificariam sua exclusão do PPAG 2012-2015.

A proposta sugere emenda ao PPAG para suprimir o Programa 043 - Tecnologia e

Inovação Rumo à Economia do Conhecimento. Segundo o proponente, o programa,

que dispõe de previsão de R$ 129 milhões em recursos para 2013, apoiaria projetos

e obras “desnecessárias” como a Cidade das Águas, em Frutal (Ação 1220, recursos

de R$ 31,5 milhões, e Ação 1304, recursos de R$ 25 milhões), e a Cidade da Ciência

e do Conhecimento (Ação 1223, R$ 10 milhões, e Ação 1307, recursos de R$ 1 mil),

em Belo Horizonte.

Além disso, ainda segundo o Sr. Juliano Torres, as Ações 1226 e 1227, que têm por

finalidade instituir a rede Uaitec de educação a distância visaria “salvar” os Centros

Vocacionais  Tecnológicos,  “projeto  que  foi  um  grande  desperdício  de  recursos

públicos, e dirigi-los a outras finalidades”, sendo que em sua concepção original, “foi

um fracasso de público e não atingiu seus objetivos (…) simplesmente porque não

existe demanda para tais  serviços, que já são ofertados plena e satisfatoriamente
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pelo mercado”. Considerando essas justificativas, o proponente sugere ainda suprimir

o Programa 108 - Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado -, que,

juntamente com o Programa 043, visa manter e ampliar a rede de CVTs e telecentros.

Trata-se de assertivas fortes. A Constituição Estadual assegura o direito do cidadão

a um governo eficaz, além de atribuir a esta Assembleia a função fiscalizadora. Dessa

forma,  é  adequado  e  conveniente  oficiar  a  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,

Tecnologia e Ensino Superiores - Sectes -, solicitando esclarecimentos sobre os CVTs

e  o  planejamento  futuro  para  esses  equipamentos  públicos,  bem  como  maiores

informações sobre a concepção da Cidade das Águas e da Cidade do Conhecimento.

Além  disso,  esta  Comissão  apresenta  requerimento  para  realização  de  audiência

pública no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a

reformulação da utilização dos CVTs e dos Telecentros.

Outro elemento da proposta é a sugestão de emenda para exclusão do Programa

101  -  Arranjos  Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de  Inovação  -  e  259  -

Programa  de  Apoio  à  Indução  e  à  Inovação  Científica  e  Tecnológica  para  o

Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Na  justificativa  apresentada  na

proposta,  dispõe-se  que  os  programas  têm  como  objetivos  subsidiar  arranjos

produtivos  de  conteúdo  tecnológico  e  promover  a  integração  empresarial  e  a

instituição da pesquisa, “em um clara tentativa de indução e planejamento econômico

por parte do Estado, que se traduz, na prática, em transferência coercitiva de renda

de alguns setores da sociedade para outros, notadamente do mais pobre para o mais

rico”.

Este relator acredita que é papel do governo do Estado apoiar o desenvolvimento

tecnológico  de  Minas  Gerais.  Entretanto,  considerando  que  o  orçamento  público

dispõe de recursos limitados, a opção por eleger um setor produtivo como recebedor

de  recursos  públicos  significa  que  outro  setor  deixará  de  ser  apoiado.  Assim,

apresenta-se requerimento de pedido de informações a ser enviado às gestoras dos

programas, à Sectes e à Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais

-  Fapemig -,  solicitando que se detalhem os critérios  utilizados  para definir  quais

setores econômicos são apoiados por ações governamentais de fomento à pesquisa

e inovação.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.829/2012 na forma dos requerimento anexos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.829/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

informações  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -

Sectes  -,  solicitando  o  detalhamento  do  conceito  e  a  motivação  das  iniciativas

conhecidas  como  Cidade  das  Águas,  em  Frutal,  e  a  Cidade  da  Ciência  e  do

Conhecimento, em Belo Horizonte,

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.829/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

informações  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -

Sectes -,  solicitando informações sobre o funcionamento dos Centros  Vocacionais

Tecnológicos - CVTs - e dos Telecentros, bem como sobre o cumprimento das metas

estabelecidas  para  esses  equipamentos  públicos  nos  últimos  anos  e  seu

aproveitamento para estabelecer a Rede Uaitec.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
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André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.829/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja realizada audiência pública

da Comissão de Educação e Tecnologia, com vistas a debater o funcionamento dos

Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs - e dos Telecentros e o seu aproveitamento

para estabelecer a Rede Uaitec.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.829/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  dos  Estudantes  pela  Liberdade,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos regimentais,  seja  enviado  pedido  de  informações  à

Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -  Sectes  -  e  à

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, sobre o

processo e os critérios utilizados para definir quais setores econômicos são apoiados

por  ações  governamentais  de  fomento  à  pesquisa  e  inovação,  especialmente  no

âmbito dos Programas 101 e 259, em detrimento dos demais setores.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.843/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.843/2012, de autoria da Sra. Izaura Rodrigues

Fernandes, da Comissão Local do Centro de Saúde Vera Cruz, encaminha sugestão

de alteração da Ação 4506 - Ações Urbanísticas Pontuais -, do  Plano Plurianual de
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Ação Governamental - PPAG - 2012/2015, para garantir a fiscalização de posturas

municipais  e  a  destinação de verbas para  melhorar  as  condições ambientais  das

praças e ruas no centro de BH e na região dos hospitais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  refere-se  a  um  problema comumente  encontrado  nas

cidades, qual seja, a incorreta ou insuficiente manutenção dos equipamentos públicos

de uso coletivo, como praças e parques, e a falta de efetiva fiscalização de posturas

municipais, como a que proíbe a ocupação de ruas e calçadas por mesas e cadeiras

de  bares  e  restaurantes  e  a  afixação  de  peças  de  publicidade  com  dimensões

inadequadas e em locais indevidos.

Entendemos,  porém,  que  esses  problemas  são  de  caráter  eminentemente

municipal.  São as prefeituras  que possuem os instrumentos legais  e operacionais

para o enfrentamento de tais questões, não cabendo ao governo do Estado atuação

direta  nesse  sentido.  Além  do  mais,  um  possível  apoio  financeiro  do  Estado  ao

Município de Belo Horizonte para a reforma e recuperação de espaços urbanos não

se justifica diante do enorme rol de prioridades do governo estadual, notadamente na

prestação de serviços públicos de caráter essencial  e  no apoio a Municípios  com

menor grau de desenvolvimento.

Ainda assim, diante da gravidade dos problemas apontados e da necessidade de

solucioná-los,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  na  forma  de  requerimento

dirigido à Prefeitura de Belo Horizonte, pedindo providências com vistas a melhorar

as condições ambientais das praças e ruas do centro e da região dos hospitais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.843/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.843/2012, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Prefeitura

Municipal  de  Belo  Horizonte  solicitando  a  melhoria  do  grau  de  fiscalização  das

posturas municipais e da qualidade da manutenção das praças e ruas das regiões

central  e  dos  hospitais,  propiciando  assim  um  ambiente  mais  adequado  para  os

moradores da Capital e demais usuários desses espaços.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.313/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Mantenedora da Creche Vó Angelina, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.313/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mantenedora  da  Creche  Vó Angelina,  com sede no Município  de  Belo  Horizonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1998  com  o

escopo  de  atender  crianças  na  faixa  etária  de  10  meses  a  5  anos  e  8  meses,

contribuindo para o seu desenvolvimento integral.

Com esse propósito, a instituição realiza suas atividades pautando-se pelo respeito
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aos direitos das crianças e às suas diferenças individuais, sociais, culturais e étnicas,

busca  fazer  do  brincar  a  forma  privilegiada  de  expressão  e  interação  de  seus

assistidos e defende propostas efetivas de promoção e proteção da vida individual e

coletiva.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Mantenedora da Creche Vó Angelina  em favor  da formação dos novos  cidadãos,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.313/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.524/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Geradora de Integração e Resgate - Agir -,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.524/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Geradora  de  Integração  e  Resgate  -  Agir  -,  com  sede  no  Município  de  Coronel

Fabriciano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

a defesa de políticas  públicas nas áreas de assistência social,  educação,  cultura,

esporte, meio ambiente, lazer, saúde e defesa do consumidor.

Com esse propósito, a instituição defende o enfrentamento da pobreza e a garantia

das  condições  mínimas  para  se  atender  à  universalização  dos  direitos  sociais,

especialmente o amparo e a proteção da família,  da maternidade, da infância, da
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adolescência, da juventude e da velhice; promove a integração de seus assistidos ao

mercado  de  trabalho;  realiza  ações  para  a  conservação  do  patrimônio  histórico,

cultural e artístico; luta pela preservação do meio ambiente e pelo desenvolvimento

sustentável; e apoia campanhas de combate às drogas e de erradicação do trabalho

infantil e da violência doméstica.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Agir,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.524/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Braulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.530/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica - Abev -, com sede

no Município de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.530/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente  Evangélica  -  Abev  -,  com  sede  no  Município  de  Coronel  Fabriciano,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a

prestação de assistência social.

Com esse propósito, a instituição auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade no

planejamento familiar,  nos cuidados materno e infantil,  na nutrição adequada e na

prevenção  de  doenças  sexualmente  transmissíveis;  distribui  cestas  básicas,

vestimentas e medicamentos; promove atividades educativas, culturais e desportivas;
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e atende pessoas com deficiência.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Abev em favor das

pessoas  mais  necessitadas  do  Município  de  Coronel  Fabriciano,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.530/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Braulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.532/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Município de Jacinto, com sede no

Município de Jacinto.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.532/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Artesãos do Município de Jacinto, com sede nesse Município, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  defesa  dos  direitos  e

interesses das pessoas que vivem do trabalho artesanal.

Com  esse  propósito,  a  instituição  fomenta  a  produção  e  a  comercialização  de

artesanato; realiza cursos profissionalizantes ligados a atividades artesanais; luta pela

proteção da saúde da família,  da maternidade e da infância; apoia campanhas de

distribuição de alimentos, de defesa do aleitamento materno e de combate a doenças

transmissíveis  e  infectocontagiosas;  zela  pela  proteção  do  meio  ambiente,

desenvolvendo projetos  de  recuperação ambiental  e  implantação de viveiros  para

distribuição de mudas e reflorestamento das margens dos rios; e implementa ações
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ligadas  à  infraestrutura  comunitária  de  saúde,  saneamento  básico,  habitação,

comunicação e eletrificação.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Artesãos do Município de Jacinto, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.532/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.505/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Mendes Pimentel o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.505/2011  visa  conceder  autorização  para  que  o  Poder

Executivo possa doar ao Município de Mendes Pimentel o imóvel com área de 360m²,

situado nesse Município. No parágrafo único de seu art. 1º, a proposição determina

que  o  imóvel  será  utilizado para  a  instalação de apoio  operacional  da  Prefeitura

Municipal e para o desenvolvimento de atividades de interesse social da comunidade;

e no art. 2º, dispõe que o bem será revertido ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que

para outro ente da Federação, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
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estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

O  projeto  de  lei  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.505/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Lafayette de Andrada -

Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.527/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa por intermédio da

Mensagem no 318/2012, a proposição em epígrafe dispõe sobre a transferência da

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social -

Seds -, para a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  31/10/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Administração  Pública  e  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça, após analisar a matéria, concluiu pela sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

A proposição sob comento dispõe sobre a transferência completa da estrutura e

cargos  da  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de  Estado  de

Defesa Social - Seds - para a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Esportes

e da Juventude - Seej -, com vistas a viabilizar um trabalho mais produtivo e efetivo

com a integração de áreas afins. Será transferido também para a Seej o Conselho

Estadual Antidrogas e o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de

Entorpecentes - Funpren.

A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas tem como cerne o gerenciamento de

atividades de intervenção relativas ao uso e abuso de substâncias psicoativas, de

caráter  preventivo,  de  integração,  tratamento,  reinserção  social  e  de  redução  da

demanda,  da  oferta  e  dos  danos  sociais  e  à  saúde.  A Secretaria  de  Estado  de

Esportes e da Juventude, por sua vez, estando alinhada a estas políticas públicas

apresenta  programas  de  caráter  preventivo  de  reinserção,  inclusão  e  de

protagonismo juvenil.

Por meio das medidas adotadas no presente projeto de lei, conforme exposto na

Mensagem  nº  318/2012,  do  Governador  do  Estado,  “(...)  o  governo  fortalece  o

relacionamento institucional, por meio de ações de reinserção do jovem na sociedade

e reforça a adoção de políticas desportivas como ferramentas no combate ao uso e

abuso de drogas.”.

Além disso, o projeto de lei em tela versa sobre a modificação da Lei Delegada nº

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências, da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o

Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão e as funções gratificadas da Administração autárquica e fundacional  do

Poder Executivo e dá outras providências e da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro

de  2011,  que dispõe sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da  Administração

Pública do Poder Executivo do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça destacou, em seu parecer, que a matéria em

discussão  é  afeta  à  organização  administrativa  do  Poder  Executivo.  O  projeto
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observou a norma insculpida na alínea “e” do inciso III  do art.  66 da Constituição

Estadual, que inclui entre as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado

a  criação  e  a  estruturação  de  Secretaria  de  Estado.  No  que  tange  à  criação  e

extinção de cargos previsto no projeto o dispositivo não estava em consonância à Lei

Delegada nº 174, de 2007, haja vista que os quantitativos dos cargos de provimento

em comissão já terem sido alterados por meio de decreto, nos termos autorizados

nos arts. 16 e 31 da referida lei delegada. Diante de tal inadequação a Comissão

sugeriu  alterações  no  projeto  inicial,  além  de  outras  para  adequá-lo  à  técnica

legislativa, na forma do Substitutivo nº 1 que apresentou.

A Comissão de Administração Pública ressaltou que “as  modificações propostas

pela Comissão de Constituição e Justiça em muito aprimoraram o projeto e que os

objetivos primordiais da proposição vão ao encontro dos princípios  constitucionais

norteadores  da  Administração  Pública,  notadamente  o  da  eficiência,  visto  que

promove a reunião de atividades correlatas ao âmbito de um mesmo órgão.”.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, aspecto que compete a esta Comissão

analisar,  o  projeto  não  cria  novas  despesas  para  o  Estado.  Ademais,  o  Poder

Executivo encaminhou a esta Casa Legislativa ofício informando que as alterações de

quantitativo de cargos prevista neste projeto não acarretam aumento de despesa,

dispensando,  dessa  forma,  o  envio  do  impacto  orçamentário-financeiro,  conforme

estabelecido pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei

de  Responsabilidade Fiscal.  Cabe ressaltar  também que caso a Subsecretaria  de

Política sobre Drogas venha a realizar execução orçamentária e financeira em 2012 e

seja necessária a anulação de crédito orçamentário da Seds para aporte na Seej será

necessária lei específica para abertura de crédito especial.

No que tange ao Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, verificamos que o mesmo requer aperfeiçoamento de seus dispositivos, razão

pela qual apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer. Tal emenda

visa a especificar, de forma mais clara, o quantitativo de cargos do Grupo de Direção

e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - que estão

sendo  extintos  da  Seds  e  criados  na  Seej.  Conforme  justificado  no  parecer  da

Comissão de Constituição e Justiça, a extinção e a criação de cargos prevista nos
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arts. 2º e 3º do projeto não correspondia àquela prevista no anexo do projeto. Por

esse motivo, partindo de dados fornecidos pelo Poder Executivo, sugerimos, por meio

da emenda apresentada, que se especifique o quantitativo de cargos DAD extintos e

criados no âmbito de cada Secretaria, em lugar de determinar sua transferência.

Conclusão

Em face do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.527/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art.  2º  do Substitutivo nº 1 a seguinte redação, e acrescente-se onde

convier o seguinte artigo:

“Art. 2º - Ficam criados no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Seej,

os seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta

do Poder Executivo - DAD -, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007:

I - cinco DAD-1;

II - quatro DAD-2;

III - dois DAD-3;

IV - oito DAD-4;

V - nove DAD-6;

VI - dois DAD-9.

Parágrafo único - Os cargos criados no “caput” deste artigo serão identificados em

decreto.

Art. ... - Ficam extintos no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Seds,

os seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta

do Poder Executivo - DAD -, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007:

I - cinco DAD-1;

II - quatro DAD-2;

III - dois DAD-3;

IV - oito DAD-4;
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V - nove DAD-6;

VI - dois DAD-9.

Parágrafo único - Os cargos extintos no “caput” deste artigo serão identificados em

decreto.”.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Deputado Braulio Braz pelo brilhante trabalho realizado à

frente da Secretaria de Esportes (Requerimento nº 3.745/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com o  Grupo  Coelho  Diniz  pelos  20  anos  de  sua fundação

(Requerimento nº 3.768/2012, do Deputado Hélio Gomes);

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

para a Presidência do INSS (Requerimento nº 3.771/2012, do Deputado Celinho do

Sinttrocel);

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

Justiça, pelos 185 anos da Justiça de Paz (Requerimento nº 3.777/2012, do Deputado

Rômulo Veneroso);

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

de Justiça, pela instalação da Central de Flagrantes na Comarca de Belo Horizonte

(Requerimento nº 3.781/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação Internacional de Lions Clubes - Distrito LC-

4/3148 - Governador Ernesto da Cunha Jardim e Cal. Lourdinha - pelo lançamento do

volume 4 da Revista de Cultura da Academia Mineira de Leonismo (Requerimento nº

3.790/2012, da Deputada Liza Prado);

de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Companhia de Missões Especiais

que  participaram  da  operação  que  culminou  na  prisão  de  um  traficante  e  na

apreensão  de  drogas  e  arma  no  Bairro  Ipiranga,  no  Município  de  Ibirité
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(Requerimento nº 3.831/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis lotados na 1ª Delegacia Especializada de Investigação

a Furtos e Roubos de Veículos que atuaram na operação que culminou na prisão de

um homem envolvido em desmanche e clonagem de veículos roubados na Via do

Minério,  na  região  do  Barreiro,  nesta  Capital  (Requerimento  nº  3.832/2012,  da

Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Registro de presença -  Execução do Hino Nacional  - Exibição de vídeo -

Palavras do Secretário Antônio Jorge de Souza Marques - Palavras do Deputado Hely

Tarqüínio - Entrega de placa - Palavras do Sr.  Antônio Carlos de Barros Martins -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais - Fhemig - pelos 35 anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Antônio Jorge de

Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde, representando o Governador em

exercício, Sr. Alberto Pinto Coelho; Antônio Carlos de Barros Martins, Presidente da

Fundação Hospitalar  do Estado de Minas Gerais -  Fhemig -;  João Batista Gomes

Soares, Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - CRM-MG - ;

Gabriel  de  Almeida Silva  Júnior,  Vice-Presidente  da Associação Médica  de Minas

Gerais;  e Deputado Hely Tarqüínio, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Marcus Flávio de las Casas

Ignácio  da  Silva,  Vice-Presidente  da  Fundação Hemominas;  Márcio  Delano Cruz,

Diretor-Tesoureiro do Crefito, representando o Presidente, Sr. Hildeberto Lopes dos

Santos; Paulo Emílio Tupi da Fonseca, Diretor-Geral do Hospital Universitário São

José;  Ronan  Ramos,  representando  o  Deputado  Federal  Eduardo  Azeredo;  Jacó

Lampert,  representando o Sindicato dos Médicos; Wagner  Eduardo Ferreira,  Vice-

Presidente  da  Fhemig;  Fernando  Eduardo  Guimarães  de  Carvalho,  Chefe  de
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Gabinete;  as  Exmas.  Sras.  Lívia  Mara  Ferreira,  Diretora  Assistencial;  Hilda  Maria

Silveira  Mesquita  Zschaber,  Diretora  de  Desenvolvimento  Estratégico  e  Pesquisa;

Mércia Fátima Cardoso de Andrade, Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças; o

Exmo. Sr. Alexandre Gorgulho Cunningham, Auditor Seccional da Fhemig; a Exma.

Sra. Flávia de Queiroz Lima, Diretora de Gestão de Pessoas; e os Exmos. Srs. Júlio

César Pinto,  Procurador  da Fhemig,  e Paulo Pimenta de Figueiredo Filho,  Diretor

Administrativo-Financeiro da Unimed. Estendemos as nossas saudações aos demais

Diretores e servidores da rede Fhemig.

Execução do Hino Nacional

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

pelos  músicos Guilherme Freire Garcia, no violão; Flávia Megda Garcia, na flauta

transversal, e Renata Megda Garcia, na flauta tenor.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Secretário Antônio Jorge de Souza Marques

Boa tarde a todos e todas. Saúdo o Deputado Dinis Pinheiro, grande Presidente

desta Casa,  grande liderança política, que tem colocado no mais alto patamar do

cenário  nacional  a  nossa  Casa  Legislativa.  Cabe-me  aqui,  Presidente  Dinis,  a

obrigação  de  destacar  o  que  faz  a  Assembleia  Legislativa  em  relação  ao

financiamento da saúde com esta grande luta do Assine + Saúde.  Temos grande

expectativa e otimismo, com este exemplo mineiro de quase 500 mil assinaturas, de

que vamos conseguir, de fato, ter uma proposição capitaneada por esta Casa, mas

com  assinaturas  populares,  para  resgatar  o  compromisso  do  ente  federal  com  o

financiamento da saúde. Parabéns, Dinis. O nosso eterno agradecimento por essa

contribuição à agenda da saúde.

Saúdo o meu colega médico e Deputado Hely Tarqüínio, autor dessa proposição tão

correta,  que  nós,  pelo  governo  do  Estado  e,  tenho  certeza,  pela  Fhemig,

agradecemos muito, pela qual se faz aqui uma homenagem aos 35 dessa instituição.

Quando festejamos uma data tão importante como essa, de tudo que se faz nessa
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trajetória de luta, de conquistas, de dificuldades, nesta agenda tão difícil da saúde,

podemos sintetizar e simbolizar todo esse esforço na figura do Dr. Antônio Carlos,

nosso querido Foguinho, nosso amigo, colaborador, companheiro, que hoje, com sua

brilhante equipe, dirige os destinos da nossa grande fundação hospitalar. Saúdo o

nosso colega João Batista Gomes Soares, Presidente do CRM-MG, que, com muito

brilhantismo, dirige os destinos desse Conselho, os caminhos difíceis de equilibrar as

questões  do  exercício  profissional  junto  aos  órgãos  públicos,  ao  exercício  mais

correto e ético da nossa profissão, em defesa dos médicos, mas, acima de tudo, em

defesa da saúde. Muito obrigado, Dr. João Batista, por sua permanente presença nas

agendas públicas da saúde.

Cumprimento o Sr. Gabriel de Almeida Silva Júnior, Vice-Presidente da Associação

Médica de Minas Gerais. Deixo o nosso abraço também ao Dr. Lincoln, que tem sido

constantemente, na Associação Médica, um parceiro das nossas políticas públicas.

Hoje  trabalhamos  com  muita  sinergia  com  as  categorias  profissionais,  mas

especialmente  com  a  categoria  médica,  que  tem,  em  vários  aspectos,  uma

centralidade importante no nosso processo de trabalho, principalmente no hospitalar.

Já se falou da minha necessária indelicadeza de me retirar  muito em breve em

função de compromissos do governo. Peço muitas desculpas pela tolerância e pelo

atraso. Fizemos um esforço para estar aqui presente. Eu não poderia, por diversos

motivos,  deixar  de  consignar  também  meu  respeito,  meu  agradecimento  e  meu

espírito otimista em relação a nossa Fhemig.

Talvez muitos não saibam, mas minha carreira profissional se inicia na Fhemig. Sou

psiquiatra formado pela instituição. Tive a experiência muito singular de morar dois

anos no hospício. Morei dentro do Raul Soares por dois anos. Aprendi muito sobre a

Fhemig, sobre a minha carreira profissional. Só muito recentemente, questão de três

ou quatro anos, deixei de clinicar. A minha vida, do ponto de vista pessoal, confunde-

se com a Fhemig. A minha trajetória de médico, inclusive de militância na política

pública, tem seu início por meio da residência na Fhemig. Então, esse é um primeiro

aspecto,  pouco relevante,  mas  muito  importante  para  mim,  muito  subjetivado por

minhas emoções, por meus afetos e, intrinsecamente, por minha vida pessoal e por

minha carreira. Por isso quis muito estar aqui.
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Como  gestor,  representando  neste  ato  o  Governador  em  exercício,  deixo

consignada aos diversos trabalhadores da Fhemig, aos parlamentares que aqui estão

a  nossa  clara  decisão,  a  nossa  clara  diretiva  de  investimento  na  Fhemig,  de

realinhamento estratégico da instituição. Neste momento temos de pensar a Fhemig

das próximas décadas, dos próximos 30, 50 anos.

A Fhemig se iniciou com uma decisão de Estado correta, quando fundiu as diversas

iniciativas  da  área  hospitalar.  Independentemente  de  todas  as  dificuldades,  os

números por si só, Presidente Dinis - 80 milhões de atendimentos, não sei quantos

milhões de internações -, mostram ao cidadão mineiro a força e a relevância da nossa

Fundação.  Maior  do  que  os  atendimentos,  que  saltam  aos  olhos,  é  a  nossa

perspectiva  de  futuro,  a  importância  dela  nisso  que  estou  dizendo,  de  um  certo

realinhamento estratégico que a faz singular. Temos vicissitudes e singularidades no

papel da Fhemig que são insubstituíveis, do ponto de vista do exercício público.

Somos, seguramente, o maior órgão formador de profissionais médicos, por meio

de nossa residência. São 400 residentes, com a meta audaciosa de chegarmos em

breve a 500 residentes, não é,  Foguinho? É algo exponencial  o  nosso papel  e o

crescimento da Fhemig do ponto de vista dessa imensa responsabilidade estratégica

com a saúde no que tange à formação de profissionais médicos e de outras carreiras,

já que a Fhemig também é um vasto campo de atividades docentes e discentes.

Temos a visão estratégica de futuro em relação a papéis que só o poder público

pode exercer na área hospitalar e que, portanto, em nosso Estado, somente a Fhemig

pode exercer.  São atividades que não interessam ao mercado porque concentram

dispêndios  financeiros  ou,  por  suas  particularidades,  são  inovadoras  e  buscam  o

estado da arte;  e  só o  poder  público  com clara  decisão política,  como tem esse

governo  em  relação  à  assistência  hospitalar,  pode  exercer  -  exemplos  são  as

questões do câncer; da infectologia, no Eduardo de Menezes; e dos compromissos

públicos que assumimos agora em relação aos transplantes em Minas Gerais. Temos

o  Júlia,  um  hospital  também  vocacionado  para  os  transplantes,  superando  as

dificuldades da própria política nacional em relação a financiamento e outros entraves

às  filas  de  transplantes.  Também  temos  o  João  XXIII,  núcleo  da  urgência  e

emergência estadual, e aproveito para manifestar o meu respeito aos trabalhadores
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dessas instituições. Todas essas visões estratégicas para o futuro de Minas Gerais na

saúde  são,  neste  momento,  robustecidas  com  financiamento  e  com  uma  clara

decisão política.

Em 2013,  vamos investir  algo  próximo a R$100.000.000,00 na infraestrutura da

rede  Fhemig.  Precisamos  reconhecer  as  nossas  deficiências,  muitas  vezes  mal

compreendidas ou demagogicamente exploradas por segmentos que não têm outro

interesse senão o de trazer uma agenda conflitiva e demagógica para o ambiente da

saúde. Fato é que, talvez até mais do que os opositores da saúde pública, temos a

clareza de que há necessidades a serem supridas, mas é mister e crucial reconhecer

o esforço do governo nesse aspecto.

Estamos assumindo reformulações estratégicas e de infraestrutura na Fhemig em

locais,  Foguinho,  onde há 40 anos não havia  investimentos verdadeiros.  Também

promovemos  a  superação  de  modelos  arquitetônicos  que  eram  corretos  para  o

momento  técnico-científico  passado,  quando  lutávamos  contra  a  hanseníase,  por

exemplo, mas que hoje estão absolutamente superados pelo avanço da ciência ou

pela mudança do quadro epidemiológico e nosográfico. Esses desafios realinham a

Fhemig e a colocam no horizonte dos próximos 35 anos - e acho que essa talvez seja

a nossa maior responsabilidade com a Fhemig.

Apagar incêndios é algo que fazemos todos os dias, nas nossas agendas da saúde,

não  é,  Foguinho?  Os  trabalhadores  que  aqui  estão  sabem  como  somos

constantemente  atravessados  pelas  eventualidades,  pela  judicialização  e  por

aspectos difíceis na nossa agenda, mas suportamos essa dificuldade momentânea

porque temos visão de futuro, Dr. e Deputado Hely Tarqüínio. Temos a clareza de

que,  se  dificuldades  se  colocam  agora,  temos  um  norte  para  suportar  essas

travessias, até porque temos convicção da importância capital para os mineiros da

Fhemig, da nossa massa cinzenta na Fhemig e do corpo técnico da Fhemig - dos

trabalhadores mais humildes aos médicos mais capacitados. Estamos certos de que

temos um grande capital humano e científico, o qual, aliás, temos de explorar mais,

transformando esses hospitais no centro da atividade dessas áreas estratégicas para

o governo de Minas Gerais e para a cidadania mineira.

Quero muito festejar, por todos os aspectos. Quero muito parabenizar e me alinhar
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aos mais claros interesses da cidadania mineira em relação à assistência hospitalar,

mas  também  aos  interesses  de  melhores  condições  de  trabalho  e  melhor

remuneração, o que nem sempre é possível de imediato. Mas são convicções desse

governo, que reconhece esse corpo de excelência e esse grande capital humano - os

trabalhadores da Fhemig.

Sintetizo  esse  agradecimento  do  governo  na  figura,  mais  uma  vez,  do  nosso

Presidente, Antônio Carlos, que, tenho certeza, transmitirá à sua equipe, de forma

efusiva, o nosso entusiasmo e o nosso otimismo quanto ao futuro, do Wagner, nosso

companheiro, que muito me ajudou como adjunto, médico brilhante e respeitado, que

agora se alinha na Vice-Presidência, em apoio ao trabalho magnífico do Foguinho, e

de todos os trabalhadores. Enfim, a todos os trabalhadores o nosso reconhecimento,

a nossa convicção de futuro, o nosso otimismo e a nossa manga arregaçada para

trabalhar  pela  mineiridade,  pelos  mineiros,  mas,  acima  de  tudo,  para  sempre

consagrar  no mais  elevado patamar de  significância pública  essa grande obra de

todos  nós,  essa  grande  obra  coletiva  que  é  a  Fundação  Hospitalar.  Parabéns,

Fhemig! Vida longa, Fhemig! Parabéns, trabalhadores da Fhemig!

Palavras do Deputado Hely Tarqüínio

Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, de quem tenho a honra de ser comandado nesta Casa; Exmos. Srs.

Drs. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde, neste ato representando

S. Exa. o Governador em exercício, Alberto Pinto Coelho, que justificou sua ausência;

Antônio  Carlos  de  Barros  Martins,  Presidente  da  Fhemig;  João  Batista  Gomes

Soares, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais -

CRMMG -; Gabriel de Almeida Silva Júnior, Vice-Presidente da Associação Médica de

Minas Gerais; caros presentes; Sras. Deputadas, Srs. Deputados; trinta e cinco anos

da Fhemig. O Poder Legislativo de Minas Gerais, atento às ações do governo como

guardião  do  cidadão,  houve  por  bem,  por  dever  de  justiça  e  atendendo  a  meu

requerimento, realizar esta reunião especial para homenagear a Fhemig e comemorar

os 35 anos de atividades em prol da saúde de nossa gente. É uma instituição cuja

finalidade é assistir pessoas em circunstâncias de sofrimento multiforme, agudo ou

crônico,  muitas  vezes  com  risco  de  morte,  promover  a  vida  e  a  saúde  dessas
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pessoas. Espaço e tempo são modos de percepção que nos permitem observar a

Fhemig, essa constelação de 21 unidades, estrategicamente distribuída conforme o

conceito de rede única - SUS -, com papéis diferenciados, para atender a todas as

dimensões da saúde.

O Hospital João XXIII é o maior hospital da rede, sendo referência e excelência em

urgência  e  emergência  nas  áreas  clínica  e  cirúrgica,  em  queimaduras  e  em

traumatologia. O atendimento integrado só é possível graças ao suporte das demais

unidades: Hospital Galba Veloso, ortopédico, Hospital Maria Amélia Lins - que atende

aspectos da traumatologia mais complexa -, Hospital Cristiano Machado - que atende

casos de cirurgia e doentes que ficam por mais tempo internados -, Hospital Infantil

João Paulo II, na urgência pediátrica.

A Fhemig possui também quatro maternidades de referência para atendimento à

gestante de alto risco: Hospital Regional de Patos de Minas, Hospital Regional João

Penido,  em  Juiz  de  Fora,  e  Hospital  Júlia  Kubitschek,  em  BH  -  todas  com  UTI

neonatal e Casa da Gestante -, e Maternidade Odete Valadares, para atendimento

complexo. Acrescente-se a essa constelação os hospitais gerais Júlia Kubitschek, em

BH; Antônio Dias, em Patos de Minas; o Hospital Regional de Barbacena; e o Hospital

Regional  João  Penido,  em  Juiz  de  Fora.  Cumpre lembrar,  ainda,  o  Complexo de

Especialidades do Hospital Alberto Cavalcanti  e do Hospital Eduardo de Menezes.

Ressalte-se também a atividade do MG Transplantes.

O  envelhecimento  da  população  e  a  demanda  crescente  de  pacientes  com

sequelas físicas e neurológicas, em razão do aumento de acidentes de trânsito, AVCs

e outros, motivaram a criação do Complexo de Reabilitação. Foram transformados e

adequados a esse novo perfil as ex-colônias Santa Isabel, em Betim; Padre Damião,

em Ubá; Santa Fé, em Três Corações; e São Francisco de Assis, em Bambuí.

Para atender as normas exigidas pelas diretrizes da reforma na saúde mental, de

conformidade  com  o  SUS,  contamos  com  as  unidades  Complexo  Psiquiátrico  de

Barbacena,  Centro  Psíquico  da  Adolescência  e  Infância  e  Centro  Mineiro  de

Toxicomania,  além  de  Raul  Soares  e  Galba  Veloso,  que  tradicionalmente  vêm

servindo Minas Gerais nesse aspecto.

Apesar da intensa demanda no setor assistencial, a Fhemig mantém o idealismo e
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a busca por  novos  horizontes,  tornando-se um potencial  polo  de  pesquisas  e  de

formação profissional. Seu programa de residencia médica é um dos mais procurados

do País. Na área de formação profissional, conta com 180 mestres e 50 doutores.

Sabemos que, para cumprir com denodo o seu papel, a Fhemig foi se adaptando e

se  transformando  conforme  as  demandas,  a  evolução  técnico-científica  e  as

inovações na medicina, assim como na gestão ao longo destes 35 anos. Para isso,

sempre contou com a dedicação e o compromisso de seus fiéis servidores em todos

os setores e em todos os níveis, desde o mais humilde ao mais graduado, que se

revezaram no tempo. A todos eles queremos, nesta hora, expressar a nossa gratidão.

Peço permissão para destacar dois hospitais, por meio dos quais rendo um tributo

especial  aos  demais  hospitais  da  rede,  igualmente  merecedores  de  aplausos  e

reconhecimento. O Hospital João XXIII, por ser carro-chefe da Fhemig, referência e

excelência  em  traumatologia,  urgências  e  emergências  clínicas  e  cirúrgicas,

queimaduras e outros, como já foi dito.

Sem qualquer esforço de memória, vem à minha imaginação o cenário da área

hospitalar  de Belo Horizonte, onde visualizo o imponente edifício do Hospital João

XXIII,  verdadeiro  templo  da  saúde,  com  intenso  trânsito  de  veículos  na  Avenida

Alfredo  Balena  e  adjacências,  ora  fluindo  normalmente,  ora  congestionado.

Ambulâncias  com  sirenes  ligadas  chegam  trazendo  doentes  da  grande  BH e  de

outras cidades do Estado e também de Estados vizinhos. A entrada do pronto-socorro

fica  povoada  de  gente  com  fisionomia  apreensiva.  Pacientes,  acompanhantes,

motoristas, funcionários da recepção e até mesmo transeuntes e curiosos. Depois da

recepção, do lado de dentro, observa-se um vaivém contínuo de todas essas pessoas

nos  corredores,  salas,  centros  cirúrgicos  e  demais  espaços,  onde  acontecem  as

primeiras avaliações e triagens de emergências. Um grande número de doentes são

internados e submetidos ao tratamento clínico ou cirúrgico, conforme a gravidade da

urgência,  por  equipes  especializadas  que  trabalham  sintonizadas  e  articuladas,

revezando-se durante o plantão de 24 horas.

Assim, no Hospital João XXIII, têm sido salvas muitas milhares de vidas para júbilo

de suas famílias.  Ao fim  da jornada,  vemos a  imagem da  troca  de  plantões  dos

dedicados servidores da Fhemig, num ambiente de trabalho e humanismo sobretudo
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ético.

Na sequência, homenageio o Hospital Regional Antônio Dias, de Patos de Minas,

por sua acreditação. Esse hospital faz parte do meu histórico profissional e ocupa

lugar especial no meu coração. Durante o período em que tive o privilégio de ser seu

Diretor, busquei juntamente com seus abnegados servidores prepará-lo para novos

tempos, com mais espaço e tecnologia. Iniciamos esse trabalho com a construção de

um  pronto-socorro  por  meio  da  iniciativa  da  Associação  dos  Amigos  do  Hospital

Regional - Ahrad -, entidade filantrópica com apoio decisivo e solidário dos produtores

rurais.

A seguir,  despertado  por  esse  empreendimento,  o  Estado  pôs  à  disposição  a

contratação do quadro de funcionários - médicos, enfermeiros, auxiliares de serviços,

técnicos  -  e,  assim,  conseguimos  inaugurar  o  pronto-socorro  -  PS  -  de  caráter

regional na segunda metade da década de 1980.

A partir  desse momento, a Fhemig se identificou com os nossos sonhos, e, com

apoio incondicional do Estado, buscando recursos aqui e ali, mais verbas estaduais e

federais, fomos construindo aos poucos, por módulos, um projeto ambicioso, que se

traduziu em um complexo hospitalar de referência da macrorregião do Alto Paranaíba

e  Noroeste  de  Minas  Gerais,  tendo  como  prioridade  o  trauma,  as  emergências

clínicas e cirúrgicas, além da maternidade, da formação profissional e também da

residência médica.

Em 2011, para nossa alegria, tornou-se o primeiro hospital público da Rede Fhemig

a receber a acreditação. Essa acreditação evidencia parâmetros de qualidade dos

serviços das equipes multidisciplinares, da missão e dos valores de uma instituição

que  muito  nos  orgulha.  Afinal,  foram  muitas  rodadas  de  visitas,  entrevistas  e

auditorias, para que a empresa certificadora aprovasse todo o conjunto de exigências,

conferindo-lhe assim a acreditação.

Nesta hora, manifesto a nossa homenagem à Diretora Maria de Fátima Braz, aqui

presente,  pessoa  determinada  e  atuante,  assim  como a  todos  os  servidores  que

fazem e fizeram a história do hospital regional.

Agora,  mais  uma vez,  com a  devida vênia,  quero registrar  aqui  o empenho do

Governador Anastasia, grande arquiteto de dois mandatos do governo Aécio Neves e
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grande gestor que é, que vem procurando realizar uma administração fundamentada

nos  princípios  constitucionais,  que  tem  o  primado  de  socializar  o  direito,  sem

preconceito e sem exclusão do cidadão. Assim têm sido as decisões para a saúde e

demais  indicadores  sociais,  em  que  pesem  as  mil  dificuldades  e  circunstâncias

adversas de caráter econômico, social e administrativo. Em síntese, o Governador

Anastasia,  com  a  sua  iluminada  inteligência,  tem  feito  um  esforço  hercúleo  para

diminuir a diferença abismal entre a realidade existencial do nosso povo, promovendo

o desenvolvimento, a paz e a justiça social.

Mais  uma vez,  gostaríamos  de  pedir  permissão  para  reconhecer  o  trabalho  do

nosso estimado Dr. Antônio Carlos Martins de Barros, grande timoneiro das águas, às

vezes  calmas,  e  também  das  tempestades,  que  o  serviço  público  impõe  a  um

administrador. Ora afável, ora enérgico, sempre decide a favor do grande público de

Minas  Gerais,  que  merece  saúde  de  primeira  qualidade.  Sempre  na  luta  pelo

desenvolvimento da saúde, realiza uma gestão importante, às vezes difícil,  porque

geralmente fazer a álgebra da saúde é muito difícil. Temos uma saúde subfinanciada,

não por  culpa do governo, mas também por  culpa da Constituição.  Estamos com

todos os Estados buscando fazer com que o Congresso Nacional aprove uma lei, que

será proposta e votada lá, para que sejam gastos 10% do PIB com a saúde. O Brasil

ainda é um país que gasta com a saúde conforme os países da África, ou seja, muito

pouco.

Então, por tudo que o Dr. Antônio Carlos tem entregado, a nossa homenagem. A

vida dele é uma verdadeira entrega à Fhemig. Todos conhecemos a forma como ele

trabalha. Foi Diretor do Hospital João XXIII,  e a sua história fez com que todos o

recomendassem para dirigente. A Fhemig se confunde com a vida do Dr. Antônio

Carlos. Sou seu amigo; nós o conhecemos. Todos que o conhecem sabem que a vida

dele  se  confunde  com  a  existência  desse  hospital,  ao  qual  dedica  a  sua  vida.

Portanto, a nossa homenagem sincera ao Dr. Antônio Carlos por sua dedicação. Ele

às vezes sacrifica a própria família com a sua ausência em casa, porque está no

hospital  diuturnamente,  cumprindo  a  sua  missão,  como  grande  timoneiro.  Quero

abraçá-lo, neste momento, de forma emocionada, para desejar que Deus ilumine a

sua vida e lhe dê muita saúde, para que continue dessa forma.
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Quero agradecer também ao Dr. Antônio Jorge, Secretário de Saúde, que teve de

se retirar, o apoio que nos tem dado. As suas palavras são acompanhadas pelas suas

ações enérgicas, eficazes, que objetivam assistir o povo de Minas Gerais e dar um

exemplo para o Brasil.

Por  último,  gostaria  de  fazer  apologia  à  fábula  “Mito  do  Cuidado”,  de  Higino,

escravo e filósofo de César Augusto, e suas implicações, lembrando que a história da

Fhemig se confunde com o princípio do cuidado. “Certo dia, Cuidado, passeando nas

margens do rio, tomou um pedaço de barro e moldou-o na forma do ser humano.

Nisso apareceu Júpiter e, a pedido de Cuidado, insuflou-lhe o espírito. Cuidado quis

dar-lhe um nome, mas Júpiter lho proibiu, querendo ele impor o nome. Começou uma

discussão entre ambos. Nisso apareceu a Terra, alegando que o barro é parte de seu

corpo e que, por isso, tinha o direito de escolher um nome. Gerou-se uma discussão

generalizada e sem solução. Então todos aceitaram chamar Saturno, o velho Deus

ancestral e senhor do tempo, para ser o árbitro.

Este tomou a seguinte sentença, considerada justa: 'Você, Júpiter, que lhe deu o

espírito, receberá o espírito de volta, quando essa criatura morrer. Você, Terra, que

lhe forneceu o corpo, receberá o corpo de volta, quando essa criatura morrer. E você,

Cuidado, que foi o primeiro a moldar a criatura, há de acompanhá-la por todo o tempo

em que ela viver. E, como vocês não chegaram a nenhum consenso sobre o nome,

decido eu: 'chamar-se-à homem, que vem de 'humus', que significa 'terra fértil'.”

A missão da Hemigiro sempre foi o cuidado, que se confunde com ética; e ética é o

cuidado com cada um e com todos, para o bem da saúde do povo de Minas Gerais.

Agradeço a todos pela presença e um grande abraço fraternal. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa, fará entrega de placa alusiva a esta homenagem ao Sr. Antônio Carlos de

Barros  Martins,  Presidente  da  Fhemig.  A placa  a  ser  entregue traz  os  seguintes

dizeres: “Desde sua criação, em 1977, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais  acumula  números  que  dimensionam  a  sua  importância  para  os  mineiros.

Nesse período, foram realizados 2,3 milhões de internações, 30 milhões de consultas

ambulatoriais e de urgência e 120 milhões de exames. Mas a história da instituição foi
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marcada também, e principalmente, pela evolução na qualidade do atendimento. Todo

esse  êxito  é  resultado  de  investimentos  permanentes  em  pesquisas,  em  novas

tecnologias e na infraestrutura de suas 21 unidades hospitalares, sem deixar de lado

a  humanização  da  assistência  médica.  Reconhecendo  o  valor  da  Fhemig  para  o

Estado, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta a ela merecida homenagem

pelos seus 35 anos de trabalho.”.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Peço ao Deputado Hely Tarqüínio que

nos acompanhe neste belo momento.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Antônio Carlos de Barros Martins

Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; o nosso

colega,  amigo  e  Deputado  Hely  Tarqüínio;  os  colegas  João  Batista,  do  CRM,  e

Gabriel, da Associação Médica, representando a Presidência da associação; Wagner,

nosso Vice-Presidente; na pessoa do meu chefe de gabinete, cumprimento toda a

Diretoria e todos os Diretores presentes; e na pessoa do meu amigo Adelmo Carneiro

Leão, cumprimento os outros Deputados e autoridades presentes. Prezados senhores

e senhoras.

O  período  de  1977  a  2012  foi  marcado  pela  história  do  nascimento,

desenvolvimento e coroamento da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -

Fhemig  -,  com  a  marca  da  excelência  pelos  serviços  de  saúde  prestados,

culminando,  hoje,  neste  momento  de  gala  para  todos  nós,  seus  servidores  e

colaboradores, como também para os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS -

em todo o Estado de Minas Gerais.

É  com  esse  espírito  de  comemoração  e  reconhecimento  que  recebemos,

orgulhosamente, esta homenagem desta Casa Legislativa, a requerimento do nosso

ilustre Deputado Hely Tarqüínio,  funcionário de carreira da Fhemig,  que,  ao longo

desses últimos anos, tem se dedicado à saúde pública no Hospital Regional Antônio

Dias, de Patos de Minas, atuando como diretor e médico, contribuindo de maneira

relevante para que aquela unidade assistencial pudesse se tornar referência por meio

dos serviços prestados na região do Alto Paranaíba, a quem, de público, registramos
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os nossos agradecimentos.

Oriunda da fusão das três fundações de lepra, psiquiatria e urgência e emergência,

criada em 1977, a Fhemig é hoje um dos maiores complexos assistenciais do País. A

rede  é  organizada  em  seis  complexos,  com  cerca  de  12  mil  servidores  e  um

orçamento anual que ultrapassa R$1.000.000.000,00.

Como disse recentemente, aos 35 anos de existência, com o vigor de um adulto

jovem cheio  de planos,  ideais  e objetivos a serem ainda conquistados,  a Fhemig

segue sempre com a vontade crescente de proporcionar uma assistência médica de

qualidade, satisfazendo às necessidades dos nossos clientes e pensando no futuro.

Esta não é somente uma comemoração de aniversário da Fhemig,  mas,  sim, um

marco da trajetória  de  ideais,  dedicação e  desmedidos  esforços  de  um grupo de

pessoas e servidores públicos que acreditaram na sua missão e fizeram com que a

Fhemig,  ao  longo  desses  35  anos,  fosse  capaz  de  estar  hoje  alinhada  ao  atual

modelo  de  gestão  de  governança  em  rede  adotado  pelo  governo,  com  metas

definidas, focadas na busca de melhores resultados para a sociedade, entregando,

ano a ano, a prestação de contas do produto saúde ao usuário do SUS em Minas

Gerais, possibilitando-nos brindar hoje, nesta Casa, o cuidado, a proteção, o zelo com

o maior patrimônio do ser humano - a saúde.

Trazendo a lume esta prestação de contas, não se pode olvidar de alguns números

sobremaneira  relevantes  neste  aspecto,  o  que  nos  faz  lembrar  de  que  somos

responsáveis por aproximadamente 7% do atendimento do SUS em Minas Gerais. A

esses números somamos os mais de 400 residentes em 48 programas de residência

médica oferecidos, todos eles reconhecidos pelos Ministérios da Educação e Saúde.

Lembrando ainda que, mesmo não sendo uma instituição estritamente voltada para o

ensino, ocupamos uma posição de destaque na pesquisa, principalmente voltada aos

interesses do SUS.

Sabedores de que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e

social, e não apenas a ausência de doenças, nós, da Fhemig, totalmente inseridos

nesse  contexto,  estamos  cada  vez  mais  nos  preparando  para  encarar  todas  as

dificuldades  e  adversidades  inerentes  ao  novo  milênio,  além  de  uma  constante

preocupação com o que há de mais moderno para ser incorporado, sempre em busca
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do aprimoramento técnico na qualidade da assistência prestada.

Em total consonância com a acertada política de saúde traçada pela Secretaria de

Estado de Saúde e pelo governo de Minas, que tem uma das mais serenas e, ao

mesmo tempo, eficientes administrações de sua história recente, o que, como já dito,

nos  permite,  de forma avançada,  alinhar  as  nossas ações de gestão  às políticas

voltadas para o Estado em Rede, a Fhemig sente-se uma parceira de primeira hora,

pronta  para  a  sua missão de assistência  global.  E  neste  momento  agradece,  de

público, o apoio incondicional recebido nesses anos, por meio do nosso Secretário,

Antônio  Jorge,  e  do  nosso  Governador,  Antonio  Anastásia,  para  a  sua  exitosa

caminhada rumo aos novos desafios.

Ciente de sua importância social, cada vez maior ao longo desses 35 anos de sua

nobre missão assistencial de formação de novos profissionais e de busca constante

de pesquisas necessárias aos cuidados da saúde de todos os mineiros, a Fhemig,

com o seu importante contingente de 21 hospitais, presta hoje os mais respeitados

atendimentos médicos, multidisciplinares e interdisciplinares, sendo reconhecida pela

sua  obstinação  na  implantação  de  um  modelo  de  excelência  em  gestão  no

atendimento exclusivamente aos nossos usuários dos SUS.

Por  derradeiro,  gostaria  de,  mais  uma  vez,  agradecer  a  vocês  servidores,

parabenizando-os,  ao  tempo  em  que  divido  com  todos  vocês  essa  honraria  hoje

recebida, não esquecendo aqueles que, durante esses 35 anos, contribuíram para

que  pudéssemos  estar  aqui  hoje,  vivendo  esse  importante  momento  de

comemoração e reconhecimento por esta tão importante Casa Legislativa.

Neste ato, também estamos fazendo o lançamento da nossa revista comemorativa

dos 35 da Fhemig, que será distribuída agora.

Agradeço ao Guilherme, à Flávia e à Renata, que prontamente nos brindaram com

sua presença, que simboliza a família da Fhemig. Nada melhor que representá-la

com as famílias do Guilherme, com suas duas filhas. Obrigado e parabéns a todos

vocês, servidores da Fhemig. Essa festa é nossa.

Apresentação musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir mais uma apresentação dos músicos

Guilherme  Freire  Garcia  e  Flávia  Megda  Garcia,  que  interpretarão  a  música
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“Bachianas brasileiras nº 5”, de Heitor Villa Lobos.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Perdoem-me, pois não farei um pronunciamento, mas uma breve saudação, uma

oração  muito  simples,  até  porque,  depois  das  sábias  e  iluminadas  palavras  do

Secretário Antônio Jorge, do Presidente Antônio Carlos e do grande mestre Prof. Hely

Tarqüínio, só me compete uma saudação fraterna. Mas confesso aos senhores e às

senhoras  que  este  é  um  momento  de  emoção  e  de  enorme  contentamento.  O

Deputado  Adelmo  deve  estar  com  o  coração  possuído  de  alegria  e  de  emoção

porque, realmente, a história da Fhemig é uma história muito bonita, uma história de

luta,  de dedicação,  de carinho,  de amor ao  próximo e ao semelhante.  Essa obra

humana constituída pelo esforço, pelo suor, pela abnegação de cada um de vocês,

senhoras,  senhores,  colaboradores,  parceiros  e  Diretores,  é  realmente  algo  que

haverá de marcar pela eternidade a história da saúde pública não somente no nosso

Estado,  mas certamente  haverá  de  ultrapassar  as  paisagens  mineiras  e  atingir  o

coração da pátria brasileira.

Essa  história,  querido  Deputado  Hely  Tarqüínio,  hoje  está  sendo  coroada  e

abrilhantada com a presença do Sr. Guilherme, servidor dessa instituição exitosa, que

nos brinda ao lado de suas queridas filhas. Família iluminada, família abençoada,

talentosa e presente. Para o Parlamento de Minas é um presente e para Minas Gerais

também. É tão  bonito ver  uma família  unida,  externando alegria  e contagiando o

coração de todos nós. Este é realmente um momento muito especial.

O Parlamento de Minas tem vivido momentos superespeciais. Ontem, ao lado dos

queridos Deputados, fomos brindados, por exemplo, com a celebração do início de

uma data que também haverá de marcar o nosso povo, a nossa gente e as gerações

vindouras, o Dia Estadual do Barroco Mineiro. Uma plateia muito distinta veio aqui

abraçar e celebrar esse momento,  que se apresentou como mais um instrumento

para  a  preservação  do  nosso  patrimônio  histórico,  artístico  e  cultural.  Foi  um

momento muito bonito.

Hoje,  à frente da Presidência do Parlamento por obra e confiança dos queridos

colegas,  meu  coração  é  brindado,  mais  uma  vez,  de  forma  muito  especial,  e,
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conforme falei,  o  coração de todos os mineiros,  com essa celebração tão bonita,

magnânima.

Parabéns, Deputado Hely Tarqüínio, pelo belo exemplo de vida, pela dedicação,

pela entrega à saúde pública em Minas e em nosso país. A saúde pública é algo que

nos desperta. Os senhores e as senhoras devem estar acompanhando o trabalho do

Parlamento de Minas, ao lado de tantos Deputados e Deputadas preocupadíssimos

com a saúde pública de nosso país. O nosso país hoje investe na saúde pública,

infelizmente, menos que os países africanos. Isso é algo que nos deixa tristes. O

nosso país hoje investe na saúde pública, por exemplo, menos que a nossa querida

vizinha  Argentina.  Se  levarmos  em  consideração  os  investimentos  em  termos

proporcionais,  é  algo  também que nos causa espécie,  Presidente  Antônio  Carlos.

Cento e cinquenta países estão promovendo mais investimentos na saúde do que o

Brasil. Essa realidade tem de ser mudada, e só haverá de ser mudada com esse

exemplo  bem-despertado  dos  obreiros  da  Fhemig,  exemplo  de  coragem,  de

dedicação,  de  denodo,  de  coletividade  e  de  solidariedade.  É  por  isso  que  a

Assembleia de Minas, por intermédio da Comissão de Saúde, tão bem conduzida

pelo querido amigo Deputado Carlos Mosconi, tem feito essa peregrinação por Minas

e pelo Brasil afora.

Amanhã  estaremos  no  Espírito  Santo  com  esse  nobre  propósito  de  coletar

assinaturas. O Parlamento de Minas já coletou 400 mil assinaturas, o do Rio Grande

do Sul 100 mil, o de Roraima 40 mil, e tantos outros Estados abraçam essa causa

não particular, não pessoal, mas uma causa dos brasileiros e brasileiras. Haveremos

de chegar  a  2  milhões,  3  milhões de  assinaturas  com esse propósito,  com esse

objetivo que é apresentar um projeto de iniciativa popular  que determine à União

investir 10% da sua receita bruta na saúde pública do Brasil.

Hoje os Estados já têm a obrigação de investir 12%, e os Municípios brasileiros

também têm a obrigação constitucional de investir 15%, mas, infelizmente, à União

ainda não foi imposto um valor constitucional a investir na saúde. E é fundamental

que essa contribuição seja de todos nós, da sociedade, dos Municípios, dos Estados

e, claro, da União, que detém 70% da arrecadação tributária.

Quero  aproveitar  este  momento  tão  especial  para  solicitar  o  engajamento  dos
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senhores e das senhoras nessa causa que não tem nenhuma conotação partidária,

mas é uma causa de Minas, do Brasil, dos mais pobres, enfim, de todos. Haveremos,

de  forma responsável,  solidária  e  humana,  de  conseguir  essa grande vitória  que

melhorará  a  vida  do  nosso  povo  e  da  nossa  gente.  Se,  de  fato,  desejamos  e

sonhamos ofertar  ao nosso povo uma vida boa,  feliz,  saudável,  humana e cristã,

torna-se imperioso que todos os brasileiros e brasileiras tenham plena saúde; tenham

acesso a uma saúde eficiente,  adequada e de qualidade. Esse é o nosso sonho.

Certamente  é  esse  sonho  que  nos  move  e  haveremos  de  realizar  essa  nossa

aspiração.

Portanto, quero deixar aqui o nosso abraço e reafirmar a nossa crença e esperança

de  que exemplos  como esse da  Fhemig  nos  levem  à  edificação não  apenas  do

Estado, mas de uma pátria mais feliz, mais humana e mais solidária. Deus abençoe

as senhoras e os senhores. Continuem assim, levando paz, fraternidade e alegria a

quem, de fato, precisa. Um abraço.

A Presidência, querido Antônio Carlos, deseja a todos e a todas muito sucesso e

êxito. Deputado Hely Tarqüínio, continue brilhando, fazendo o bem e ajudando Minas

a ser cada dia mais feliz e mais solidária.

ATA DA 43ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/11/2012

Presidência do Deputado Antônio Carlos Arantes

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa - Palavras do Sr. Hélio Chaves de Melo

Júnior - Palavras do Sr. Renato Fortuna Campos - Palavras do Professor Wendel -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Antônio Carlos Arantes - Hely Tarqüínio - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Às 20h9min, declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Grupo PH Service pelos 10

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Hélio Chaves de Melo

Júnior,  Diretor-Presidente  do  Grupo  PH Service;  a  Exma.  Sra.  Paloma Maria  de

Oliveira Chagas Abreu Chaves, Vice-Diretora-Presidente do Grupo PH Service; e os

Exmos. Srs. Claudenir José de Melo, Prefeito Municipal de Arcos; Professor Wendel,

Vereador eleito à Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Renato Fortuna Campos,

Presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Minas Gerais,

representando  também  o  Sindicato  das  Empresas  de  Vigilância  e  Segurança  de

Minas Gerais.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs.

Vereadores Sandro Pereira Coutinho e Célio Batista da Silva, da Câmara Municipal

de Jacuí, e Getúlio Gontijo, representando o Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Gostaríamos  também  de  registrar  o  recebimento  de  mensagens  enviadas  pelo

Exmos  Srs.  e  Sras.  Antonio  Anastasia,  Governador  do  Estado;  Deputado Federal

Bilac  Pinto;  Dorothea  Werneck,  Secretária  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico;  Eros  Biondini,  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude;

Deputado Fábio  Cherem;  Deputados Federais  Geraldo  Thadeu,  Isaías  Silvestre  e

Márcio Mendes.

Por meio dessas mensagens, essas autoridades manifestam os cumprimentos à

empresa  homenageada  nesta  noite  pelo  seu  10º  aniversário,  na  pessoa  de  seu

Diretor-Presidente, que aqui a representa. Cumprimentam, naturalmente, o Deputado
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Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial desta Casa, pela propositura desta homenagem, que representa neste

ato o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Trio Amadeus.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Sr. Presidente, Deputado

Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Sr. Presidente

Gostaria de cumprimentar o Sr. Hélio Chaves de Melo Júnior, Diretor-Presidente do

Grupo PH Service;  a Sra. Paloma Maria de Oliveira Chagas Abreu Chaves, Vice-

Diretora Presidenta do  Grupo PH Service;  o Sr.  Claudenir  José de Melo,  Baiano,

Prefeito Municipal de Arcos; o Professor Wendel, Vereador eleito à Câmara Municipal

de  Belo Horizonte;  e  o Sr.  Renato Fortuna Campos,  Presidente  do  Sindicato  das

Empresas  de  Asseio  e  Conservação  de  Minas  Gerais,  representando  também  o

Sindicato das Empresas de Vigilância e Segurança de Minas Gerais.  Queria ainda

cumprimentar esse grupo cultural da nossa querida cidade de Arcos, que vem aqui

embelezar o nosso belo horizonte. Agradeço a vocês por estarem presentes conosco.

Senhoras e senhores, boa noite. É uma alegria e uma honra poder homenagear a

PH Service em seus 10 anos de história. Embora a empresa, por si só, tenha todos

os  méritos  para  receber  esta  homenagem,  não  vou  falar  dela  nesta  noite.  Os

números, como os 16 mil empregados, e a expansão dos negócios, como a criação

da Alpha Vigilância, falam por si e mostram a dimensão do trabalho realizado durante

esses 10 anos.

Mas, por trás desses números de sucesso, há pessoas que batalham muito. Por

trás desse crescimento empresarial, temos o crescimento de dois seres humanos que

merecem a nossa admiração. E é deles que vou falar: da Paloma e do Hélio. Uma
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história de concorrência empresarial que terminou em um romance. Uma história de

amor e união que culminou na PH Service.

E esse sentimento de humildade, companheirismo e determinação contaminou o

ambiente de trabalho. A PH Service investe na valorização de seus funcionários e

atua com responsabilidade social. Valores como esses só podem vir à tona quando

seres humanos dignos e comprometidos com um mundo melhor assumem as rédeas

do empreendimento, como Paloma e Hélio fazem. O respeito que eles conquistaram

no mercado, a admiração que eles conquistaram dos seus empregados, a confiança

que eles conquistaram dos clientes são frutos de muito trabalho, dedicação e amor ao

que se faz.

Parabéns a toda a equipe, que, guiada por valores tão nobres difundidos por líderes

como  Paloma  e  Hélio,  faz  da  PH  Service  e  da  Alpha  Vigilância  empresas  tão

valorosas.  Desejo  aos  dois  muito  sucesso,  muitas  histórias  de  amor  e  um  futuro

promissor.

Eu não poderia deixar de cumprimentar  também os 16 mil  colaboradores dessa

empresa.  Nenhum  empresário  conseguirá  ir  à  frente  se  não  tiver  um  grupo  de

pessoas comprometidas, que fazem a diferença, como vocês. Parabéns.

Quero, mais uma vez, agradecer ao Prefeito Claudenir, o Baiano, à Tia Magna e a

esse belo coral e à Banda Sonho e Arte, de Arcos. Saíram de Arcos e vieram até aqui

nos prestigiar.  Também tive a oportunidade de vê-los  se apresentando em Arcos.

Coisa bonita. É uma banda bacana. Tenho certeza de que vocês vão crescer muito.

Deus irá protegê-los. Vamos continuar ajudando muito.

Quero abraçar o meu amigo Luciano, chefe do meu gabinete, meu porta-voz em

Arcos, pessoa que está muito presente, sempre dedicando o seu trabalho à cidade de

Arcos. Agradeço a presença de todos os colaboradores da Prefeitura. Estão aqui a

Secretária de Cultura, o nosso maestro, que comanda essa juventude bonita.

Falando novamente sobre a PH Service, quero dizer, Hélio, que foi uma alegria,

uma honra e um prazer muito grande conhecer você. Nem podemos imaginar quais

são as  pessoas que irão aparecer  em nossas  vidas.  Vão chegando por  meio  de

nossos funcionários, por meio do Welser, que está aqui com a esposa - o meu abraço

-,  por  meio  do  Wendel,  pessoa  que  ajudou  a  fazer  essa  ligação.  Passamos  a
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conhecer e admirar a PH Service. Por que uma empresa chega onde chegou? Não

existem segredos. Tudo começa com a união da família. A família é a base de tudo.

Está aqui a minha esposa, que é a base da minha família. Depois vem o trabalho, a

dedicação,  o  dinamismo,  a  responsabilidade,  o  respeito  e  algo  muito  importante:

acreditar nas pessoas. Está aqui o maior exemplo de um empresário que acredita em

pessoas. Acredito que 99% dos insumos de uma empresa são as pessoas.  Essa

empresa, assim, chegou onde está.

Parabéns,  Hélio.  Você  não  nasceu  empresário,  não  nasceu  de  uma  família

empresária. Nasceu e foi criado em uma cidade pequena. Quando você citou a sua

cidade, lembrei-me dela: Itinga, no Norte de Minas. Lembro-me de que o Presidente

Lula, em sua primeira campanha à Presidência da República, ficou sensibilizado com

a cidade de Itinga, diante de tanta dificuldade, pobreza e do isolamento, porque o rio

de lá isolava a cidade. Não havia ponte. Ele prometeu, se eleito, que faria uma ponte.

Cumpriu a sua promessa. O Presidente Lula fez a diferença em Itinga.

Não  estou  aqui  para  encher  a  bola  do  Lula,  mas  para falar  sobre  vocês.  Uma

pessoa sai de uma das cidades mais pobres do Estado, vem para Belo Horizonte,

esse tamanho de cidade, começa tão pequeno, mas tem hoje uma grande empresa.

Vocês são pessoas iluminadas por Deus. Não tenham dúvidas sobre isso, sobre essa

luz maior que Deus deu a você, à sua família, à Paloma, aos seus filhos e a toda a

sua  equipe,  os  diretores,  os  colaboradores.  Tudo  isso  faz  a  diferença  em nosso

Estado, em nosso Brasil. Parabéns.

Entrega de placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Antônio Carlos Arantes, representando o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr.

Hélio  Chaves  de  Melo  Júnior,  Diretor-Presidente  do  Grupo  PH Service,  de  placa

alusiva a esta homenagem. Naturalmente que a Sra. Paloma, como representante da

empresa, fará jus à homenagem que traz os seguintes dizeres: “Uma empresa de

terceirização de serviços deve ser mais do que uma fornecedora de mão de obra. Ela

precisa  também  oferecer  ao  mercado  trabalhadores  capacitados  para  as  mais

variadas funções. Com essa filosofia,  foi  criada, em 2002, a PH Service, que, em

pouco tempo, graças ao espírito empreendedor de seus fundadores, tornou-se uma
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gigante do setor. A diversificação das atividades, incluindo as áreas de vigilância e

segurança, e a otimização dos processos proporcionaram à empresa a conquista de

novos clientes, transformando-a em referência em prestação de serviço não só em

Minas Gerais, mas também em outros Estados. A Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais presta homenagem à PH Service pelo transcurso dos 10 anos de

sua fundação.”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Hélio Chaves de Melo Júnior

Boa noite, Exmo. Sr. Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, representando também o Presidente da Assembleia

Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro; minha esposa, minha sócia, Paloma Maria de

Oliveira Chaves Abreu; Exmo. Sr. Claudenir José de Melo, Baiano, Prefeito Municipal

de Arcos; Prof. Wendel, Vereador eleito pelo Município de Belo Horizonte; Sr. Renato

Fortuna Campos, Presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de

Minas  Gerais,  também  representando  o  Sindicato  das  Empresas  de  Vigilância  e

Segurança de Minas Gerais; funcionários do Grupo PH e Alfa Vigilância, verdadeiros

homenageados desta noite, não tenho o talento da oratória como os nossos ilustres

Deputados e os representantes aqui presentes, mas não poderia deixar de registrar

os  meus  agradecimentos  com  esta  homenagem.  E  quando  um  fato  como  esse

acontece em nossa vida, fico pensando no que dizer, qual  foco dar à nossa fala.

Depois de muito pensar, decidi destacar o sonho e sua realização. Desde a nossa

infância ouvimos e aprendemos que o ser humano deve sonhar, lutar e desejar. Esse

é o primeiro passo para construir a realidade. Mas, muitas vezes, boa parte da nossa

vida  é  ocupada  com  o  pensamento:  Como  alcançar  o  nosso  sonho?  Por  isso,

passamos um tempo imaginando, buscando um caminho. São as etapas do sonho.

Quando criança, sonhamos ter aquele brinquedo; depois, na escola, sonhamos ser

bombeiro, professor, médico e tantas outras profissões.

Na adolescência, sonhamos viajar, casar, ter filhos, comprar um carro. São muitos

sonhos.  Mas,  como  o  trabalho  é  a  atividade  básica  para  o  conhecimento  e  a

sobrevivência do ser humano, o sonho pela vida profissional sempre povoa nossa

mente e se destaca.
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Passamos  nossa  adolescência  nos  preparando  para  assumir  uma  profissão,

sonhando em ser bem-sucedido na escolha. E muitas pessoas se perdem justamente

nesse  caminho,  porque  não lutam  para  transformar  seu  sonho  em  realidade.  No

último domingo, estava com minha família, assistindo a um programa de televisão,

que divulgou uma pesquisa em que ficou comprovado que apenas 9% das pessoas

exercem a profissão que sonharam quando criança.

Eu, desde a infância, ficava admirado e encantado com a profissão de meus pais,

que eram empresários na época. Para mim, o melhor momento do dia era ficar no

escritório observando meu pai trabalhar. Meu sonho era negociar, ser empreendedor

como  ele.  Não  queria  ser  piloto,  astronauta,  engenheiro,  médico,  advogado  ou

qualquer outra profissão. Minha vocação estava traçada. Agora era transformar meu

sonho  em  realidade.  Por  isso,  agradeço  aos  meus  pais  a  herança  do

empreendedorismo.

Posso  ainda  ressaltar  que  este  sonhador  tem  outro  privilégio.  Meu  primeiro

emprego foi no ramo de terceirização de serviços. E este é meu emprego até hoje. E

será sempre. E, como nunca deixei de sonhar para ampliar as realidades, mais uma

conquista aconteceu. Há 10 anos, eu e a Paloma nos casamos e o sonho passou a

ser de dois. E outra vez o sonho nos levou a criar nossa própria empresa. O sonho do

empreendedorismo se tornou realidade.

E  foi  aí  que  solidificamos  outro  pilar  em  nossas  vidas:  a  certeza  de  que  uma

conquista desse porte só pode acontecer com muito trabalho. Nestes 10 anos, fomos

faxineiros,  porteiros  e  mensageiros  de  nossa  própria  empresa.  Criamos  força,

construímos aprendizado, sempre juntos. E este é o meu maior orgulho: ter essas

conquistas, que foram fruto de muitas noites de sono perdidas, ao lado de minha

esposa. Mas, quando o sono chegava, era povoado de muitos sonhos.

E hoje o Grupo PH é uma realidade, com mais de 16 mil funcionários em todo o

país e com um imenso “know-how” em terceirização de serviços. Eu e minha esposa

sonhamos com esse empreendimento, mas sabíamos que precisávamos nos juntar a

outros que também sonham com uma profícua vida profissional para torná-lo grande.

Por  isso,  neste  momento,  quero  agradecer  imensamente  aos  funcionários

administrativos  da  PH  Service  e  da  Alpha  Vigilância.  Vocês  são  os  verdadeiros
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construtores deste sucesso.

Gostaria de fazer um agradecimento especial a Deus, nosso senhor e orientador.

Sem Deus nada se realiza. Agradeço ainda à nossa família, especialmente aos meus

filhos, Igor e Raphael, que são como um combustível especial em minha vida, que me

move sempre com mais vontade rumo às conquistas. É por vocês que me levanto e

enfrento as adversidades que a vida empresarial me apresenta a cada dia.

Neste dia tão especial em nossa vida,  não poderia deixar  de agradecer a duas

pessoas que não estão mais neste plano terreno: minha mãe, Elizabete de Fátima

Chaves, e meu sogro, pai da Paloma, Mário Lopes de Abreu. Eles nos ensinaram o

caminho  da  honestidade,  que  é  o  pilar  de  tudo.  Como  dizia  Abraham  Lincoln:

"Nenhum homem jamais se perdeu em uma estrada reta". Este é outro sonho que

nunca vou deixar de sonhar.

Aqui acaba o meu discurso escrito,  mas peço permissão do Deputado para me

conceder mais 3 minutos para falar de improviso. É com muita alegria que recebemos

esta  homenagem.  Nesses  meses,  nós  e  todos  os  nossos  funcionários,  tanto  os

administrativos da PH Service quanto os da Alpha Vigilância, ficamos muito ansiosos

por  este  momento.  Nesses  10  anos,  esta  foi  a  primeira  e  grande  homenagem

reconhecida  em  uma  grande  Casa  como  esta.  É  uma  honra  receber  essa

homenagem da casa do povo, representada pelo senhor, Deputado.

Nos  10  anos  da  PH  Service,  eu  e  a  Paloma  nos  pautamos  sempre  pela

honestidade,  apesar  de  sermos  criticados  pelo  fato  de  99% dos  nossos  clientes

serem órgãos públicos. Mas nos pautamos pela honestidade e pelo respeito. E, como

nesses  10  anos,  quero  me  comprometer,  diante  do  senhor,  a  continuar  a  nossa

trajetória de honestidade e de nunca ter tido o nosso nome envolvido em nada, e

nunca  será.  Vou  honrar  a  homenagem  desta  Casa,  por  meio  do  senhor  e  do

Deputado Dinis Pinheiro, do meu amigo Prof. Wendel, do representante do Sindicato,

Renato Fortuna. O meu compromisso é sempre honrar esta camisa e elevar o nome

de Minas. Sou mineiro com muito orgulho. A PH Service e a Alpha Vigilância também

são empresas mineiras, e fomos reconhecidos pelo nosso Estado. Esse é o maior

orgulho,  o maior presente nesses 10 anos. Muito obrigado pela homenagem. Boa

noite.
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Palavras do Sr. Renato Fortuna Campos

Boa  noite.  Na  pessoa  do  Dr.  Antônio  Carlos,  cumprimento  todos  os  homens

presentes; e na pessoa da Paloma, cumprimento todas as mulheres presentes. Pedi

para quebrar o protocolo como Presidente da instituição. Assumi a entidade sindical

quando  do  nascimento  desse  grupo,  então  conheço  a  sua  trajetória.  O  nosso

segmento de serviço tem em torno de 13 mil empresas atualmente, e 80% delas têm

menos de 30 funcionários. Portanto, como Minas se destaca na política e na indústria,

é  muito  importante  que  um  grupo  como  esse  se  destaque  na  área  de  serviço,

principalmente nesse setor. Temos muito orgulho de ter a maior empresa de Minas,

que está também entre as maiores do Brasil, filiada à nossa entidade. Meus parabéns

e muito obrigado.

Palavras do Professor Wendel

Boa noite a todas e a todos. Já que o nosso Presidente do Sindicato quebrou o

protocolo, vou continuar quebrando o protocolo e falar alguns poucos minutos. Não

poderia deixar de falar,  porque é um momento muito importante na vida de todos

vocês que estão aqui participando desta homenagem, realizada por esta Casa, como

disse  o  nosso  homenageado,  a  Casa  do  povo,  em  que,  nas  pessoas  dos  77

Deputados, está representado todo o Estado de Minas Gerais.

O  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem  é  do  nobre  companheiro

Deputado Antônio Carlos Arantes, uma pessoa que nos dá orgulho como político. Fui

eleito  nas últimas eleições com a  ajuda de muitos  aqui  presentes.  Apesar  de ter

passado pela área empresarial,  sempre sonhei  ser  político.  Minha mãe dizia que,

quando criança, sempre subia nos palanques,  porque tinha o sonho de ajudar as

pessoas.  Não é  diferente  com  o  nosso  homenageado  desta  noite.  Já  estive  nas

dependências  da  PH Service  e  da  Alpha  por  diversas  vezes  e  pude perceber  a

diferença entre o empresário apaixonado pelo que faz e o empresário que só está

naquele  segmento  por  dinheiro  ou  pelo  poder.  Não  tenho  dúvida  de  que  os

homenageados Hélio e Paloma, Presidente e Presidenta do Grupo PH Service, hoje

estão à frente da empresa por paixão pelo que fazem. Quando chegamos naqueles

corredores, percebemos o carinho de cada funcionário, seja Diretor ou funcionário da

limpeza interna da sede, pelos Presidentes Hélio e Paloma. Estou mentindo? Quem
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se manifesta a favor, uma salva de palmas afirmando essas palavras.

Sei  que  este  dia  ficará  marcado  na  vida  da  PH  Service,  porque  são  poucas

empresas que têm a honra de receber uma homenagem em uma reunião especial

desta Assembleia. Hélio e Paloma, vocês merecem muito mais do que isso pelas

pessoas que são, pelo que fazem nas suas vidas, nas suas trajetórias. Tudo o que

você disse, Hélio, é executado no dia a dia: a honestidade, o carinho que têm por

cada um dos mais de 16 mil funcionários da PH Service.

Recebam  esta  homenagem  com  toda  a  virtude  que  têm,  Hélio  e  Paloma,  e

carreguem-na para as suas trajetórias por tantos anos que ainda virão. Tenho certeza

de que vocês serão homenageados por 20, 30 e mais anos em comemoração do que

hoje representam no Estado de Minas Gerais. Parabéns! Que Deus os abençoe.

O que você disse aqui, Hélio, é fundamental. Sem Deus, nada disso seria possível.

Se  não  fosse  Ele,  nosso  querido  Pai,  vocês  não  estariam  aqui,  recebendo  esta

homenagem, e a PH Service não estaria no patamar em que está hoje. Que Deus

continue a iluminá-los nessa trajetória.

Hélio e Paloma, nunca percam este carinho, este brilho no olhar, esta simplicidade.

Meus pais já diziam que a humildade cabe em qualquer lugar. Mesmo estando onde

estão  hoje,  representando  mais  de  16  mil  pessoas,  continuam  tendo  a  mesma

simplicidade  do  passado,  quando  ainda  eram  funcionários  no  segmento.  Nunca

percam  essa  simplicidade,  pois  ela  abre  portas  e  conquista  corações,  como

conquistou o meu.

Encontram-se presentes nesta noite muitos amigos, mais de 400 pessoas. É muito

raro acontecer isso em uma reunião especial, em uma homenagem, e ocorreu por

tudo que representam. Boa noite a todos. Que Deus sempre os conduza ao bom

caminho. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda Sonho e Arte, do Município

de Arcos, que, sob a regência do Maestro Gibran Mohamad Zorkot, apresentará as

músicas “The Phantom of the Opera”, com música de Andrew Lloyd Webber e letra de

Charles Hart, e “The Wall”, do Pink Floyd. Em seguida, teremos a apresentação do

Trio Amadeus, que apresentará a música “Seio de Minas”, de Paula Fernandes.
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- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

"É motivo de alegria para esta Assembleia a homenagem que realizamos pelo 10º

aniversário de fundação de uma empresa prestadora de serviços, que, apesar de sua

pouca idade, já exibe um notável destaque em sua área de atuação, demonstrando

um exemplar empreendedorismo, fruto de um trabalho aguerrido por parte de seus

Diretores.

Hélio Chaves de Melo Júnior e Paloma Maria de Oliveira Chagas Abreu Chaves,

partindo das mais modestas condições, criaram uma organização que, desde Belo

Horizonte, alcança hoje as principais praças do País. O segredo dessa expansão,

colocando em prática uma visão ousada e detalhadamente planejada, consistiu na

criação  de  uma  excelente  infraestrutura,  acompanhada  dos  mais  modernos

equipamentos de tecnologia.

Vigilância e segurança são as áreas de pleno domínio do grupo, desenvolvidas com

inteligência e muita consciência, envolvendo hoje - incluindo o pessoal terceirizado -

um verdadeiro exército de 16 mil funcionários.

Tanto colaboradores quanto clientes expressam a mesma relação de confiança e

satisfação  com  a  empresa,  num  salutar  ambiente  de  trabalho  e  de  negócios.

Avançando em suas estratégias de expansão, com ênfase no treinamento de pessoal

e nas demandas do mercado, o grupo visa à qualidade total, sem se descuidar da

sustentabilidade e da responsabilidade social.

Entre  suas  ações  voltadas  para  a  comunidade,  merece  ser  destacado  o  apoio

prestado à Fundação Sarah, no cuidado com crianças afetadas pelo câncer.

Tendo em vista as grandes transformações pelas quais passa o País, os dirigentes

da PH Service investem nos funcionários e também em seus familiares, por meio de

cursos  profissionalizantes  e  atividades  culturais,  apostando  sobretudo  no  capital

humano.

Tendo esta Casa a vontade de ser efetivamente o poder e a voz do cidadão, no

intuito de construir uma sociedade melhor, é de nosso total interesse que existam,

dentro  de  Minas  e  com  reflexos  por  todo  o  Brasil,  empresas  e  organizações

decisivamente voltadas para a promoção da cidadania. Este é o caso da PH Service,



150
____________________________________________________________________________

cujo dinamismo e visão de futuro constituem uma bússola para orientar tantos outros

empresários  de  nosso  Estado,  para  que  possamos  atingir  um  desenvolvimento

verdadeiramente responsável e sustentável.

Pensando  em  cada  um  dos  colaboradores  desta  que  é,  sem dúvida,  uma das

melhores  organizações  de  todo  o  Brasil,  cumprimentamos  especialmente  seus

idealizadores,  Hélio  e  Paloma,  os  grandes  responsáveis  por  esta  história  de

retumbante sucesso. Muito obrigado.”

Essas são as palavras do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro.

Para  encerrar,  gostaria  de  agradecer,  mais  uma  vez,  ao  Prefeito  a  atenção,

dedicação  e  decisão  de  trazer  os  componentes  da  Banda  Sonho  e  Arte  para

abrilhantar  nossa  festa,  esta  homenagem  a  tão  importante  empresa.  Foi  uma

belíssima apresentação. Não podemos deixar de cumprimentar ainda o Trio Amadeus

pela  tão  bela  apresentação.  Agradecemos  à  Secretária  de  Cultura  e  Turismo,  à

Lucinha de Arcos, ao Maestro Gibran e ao Pedro César, também de Arcos. Gostaria

de agradecer a todas as pessoas que vieram abrilhantar esta homenagem.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 3 de dezembro, às

20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 26/11/2012

Às  9h45min,  comparecem  no  Auditório  Phoenix,  situado  na  Rua  Cobre,  200,

Cruzeiro,  em  Belo  Horizonte,  os  Deputados  Paulo  Lamac  e  Vanderlei  Miranda,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Paulo  Lamac,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  que  é

considerada  aprovada  e  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir modelos de justiça terapêutica

no Brasil. A seguir, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Carmen Cristina Rodrigues Schffer, Coordenadora do Setor de Extensão da Fumec,
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representando o Sr. Eduardo Martins de Lima, Reitor da instituição; e os Srs. Luiz

Carlos Rezende e Santos, Juiz de Direito e Coordenador do Programa Novos Rumos,

do Tribunal de Justiça; Jorge Tobias de Souza, Coordenador da Promotoria de Justiça

de Juízo de Tóxicos, representando Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de

Justiça  de  Minas  Gerais;  Bruno  Barcala  Reis,  Defensor  Público,  representando

Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do  Estado;  Mário  Sérgio

Sobrinho, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo; Celso

Magalhães  de  Pinto,  Secretário  do  Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal;

Flávio Augusto Fontes de Lima, Juiz de Direito da Comarca de Recife (PE); Aloísio

Antônio Andrade de Freitas, Presidente do Conselho Estadual Antidrogas; Francisco

José Machado Viana, Professor de Psicologia da Fumec; Amaury Costa Inácio da

Silva,  Superintendente  do  Centro  de  Referência  em  Álcool  e  Outras  Drogas,  da

Secretaria de Estado de Defesa Social, os quais são convidados a tomar assento à

mesa.  O Deputado Paulo Lamac,  na condição de autor  do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.591/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento

econômico de armazéns gerais, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 23/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O regime especial de tributação concedido ao segmento econômico de armazéns

gerais, que emite “warrant”, foi comunicado pelo Governador do Estado por meio da

Mensagem nº  294/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  11/10/2012,  que

encaminhou exposição de motivos elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda -

SEF  -,  por  meio  da  qual  foi  justificada  a  adoção  de  medidas  de  proteção,  com

fundamento no art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, tendo em vista a concessão, por

outra unidade da Federação, de benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previstos  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie

à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção de

medida com esse objetivo, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º do

referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de

resolução. Ainda, de acordo com o § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Segundo a exposição de motivos, o Estado de Tocantins instituiu benefícios fiscais

para o setor de armazéns gerais, que são aqueles que emitem “warrant”, isto é, título

referente a depósito de mercadorias e constitutivo de promessa de pagamento, cuja

garantia  é  a  própria  mercadoria  depositada.  O  referido  Estado  instituiu  citados

benefícios por meio das Leis nº 1.201, de 2000, e nº 1.399, de 2003, concedendo

crédito fiscal presumido de ICMS em diversas operações, de forma a reduzir a carga

tributária nelas incidente.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.



153
____________________________________________________________________________

Conforme também ressalta a exposição de motivos, as concessões mencionadas

não estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, o que afronta o

disposto  no  art.  155,  §  2º,  XII,  “g”,  da  Constituição  da  República,  e  na  Lei

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A exposição de motivos informa que concessão unilateral de benefícios fiscais em

matéria  do  ICMS,  por  determinada  unidade  federativa,  como  os  benefícios

concedidos  pelo  Estado  do  Tocantins  ao  setor  de  armazéns  gerais,  provoca  um

desequilíbrio  concorrencial,  ou  seja,  torna  as  condições  de  concorrência  dos

contribuintes lá situados melhores do que as dos contribuintes localizados em outras

unidades da Federação, já que provoca redução nos preços das mercadorias. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto em seu território quanto

no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros.

A política de incentivos daquele Estado, conforme a exposição da SEF, permite que

o contribuinte deixe de desembolsar recursos com o recolhimento do imposto para

utilizá-los como capital de giro e em novos investimentos, o que se reflete diretamente

na sua competitividade e na livre concorrência em relação às indústrias estabelecidas

em Minas Gerais. A instalação de empresas em Tocantins em função dos benefícios

oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perda de investimento,

de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

A exposição de motivos adverte que a reação do governo estadual deve ser rápida,

a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica

a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  para  as  empresas  do  setor  de

armazéns  gerais  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou desestimuladas de se instalarem em Minas Gerais em face de

benefícios concedidos por outros Estados. Informa, ainda, que já foi concedido crédito

presumido ao setor de armazéns gerais, por meio de regimes especiais de tributação,

resultando em carga tributária efetiva de 2% a 3,5%.

Tendo em vista os argumentos referidos, mantemos o nosso entendimento, emitido

no  exame  da  Mensagem  do  Governador  nº  294/2012,  sobre  a  necessidade  de

proteger a economia do Estado e, em especial, o contribuinte mineiro do segmento

econômico de armazéns gerais.
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Ressaltamos,  finalmente,  que os regimes especiais  concedidos às  empresas do

setor constam da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente

ao 2º trimestre de 2012, enviada pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao

disposto no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.591/2012, em turno único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2012.

Romel Anízio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2012

ATA

ATA DA 44ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/12/2012

Presidência da Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do  Deputado Antônio Carlos Arantes - Palavras do Sr. Wendel Mesquita -

Palavras do Vereador Hugo Thomé - Palavras do Deputado Federal Mauro Lopes -

Palavras do Deputado Alencar da Silveira Jr. -  Entrega de placa - Palavras do Sr.

Adair Rezende - Apresentação musical - Palavras da Sra. Presidente - Encerramento

- Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Liza Prado.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Liza Prado) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Antônio Júlio,  2º-Secretário  "ad hoc",  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Santa Cruz Acabamentos pelos

50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Adair Rezende,

Diretor  da  Santa  Cruz  Acabamentos;  Deputados  Federais  Mauro  Lopes  e  Isaías

Silvestre;  Deputado Alencar  da Silveira  Jr.,  2º-Secretário  da Mesa da Assembleia;

Vereador Hugo Thomé, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Wendel Mesquita,
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Vereador eleito à Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Deputado Antônio Carlos

Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Getúlio Gontijo,

representando o Instituto Estadual de Florestas; e do jornalista e radialista Acir Antão,

em nome de quem estendemos nossas saudações aos demais representantes da

imprensa  presentes.  Saudamos  a  presença  dos  funcionários,  colaboradores  e

parceiros da empresa homenageada desta noite.

Gostaríamos de registrar  o recebimento de mensagens que nos foram enviadas

pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, Antonio Anastasia; pela Exma. Sra. Vereadora

Elaine Matozinhos; e pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Eros Biondini, Secretário de

Estado de Esportes e da Juventude, por meio das quais cumprimentam a Santa Cruz

Acabamentos pela passagem de seu aniversário de 50 anos, na pessoa do Sr. Adair,

que aqui a representa.  Naturalmente,  cumprimentam também o Deputado Antônio

Carlos Arantes pela iniciativa da homenagem.

Execução do Hino Nacional

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

pelo clarinetista André Fabiano Orandi Figueiredo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Exma.  Sra.  Deputada  Liza  Prado,  representando  o  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; Exmos. Srs. Adair

Rezende,  Diretor  da  Santa  Cruz  Acabamentos;  Deputado  Federal  Mauro  Lopes;

Deputado  Federal  Isaías  Silvestre;  Deputado  Estadual  Alencar  da  Silveira  Jr.;

Vereador Hugo Thomé; Vereador eleito de Belo Horizonte, Wendel Mesquita.

Gostaria  de  agradecer  a  presença  dos  familiares  do  Adair  Rezende;  das  filhas

Luana e Letícia; dos irmãos Sueli, Aparecida e Gualbertinho; dos tios Patrício, Milton,

Mário  e  Maninha;  dos  sobrinhos  Gabriel,  Vítor,  Patrícia,  Ludmila;  e  da  cunhada
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Romilda.  Cumprimento  todas  as  autoridades  presentes,  senhoras,  senhores,

representantes da  imprensa,  e  os  telespectadores da TV Assembleia.  Exma. Sra.

Deputada Liza, Prado, aqui presidindo esta sessão, representando nosso Presidente

Dinis Pinheiro; Sr. Diretor-Presidente da Santa Cruz Acabamentos, Adair Martins de

Souza Rezende, nosso homenageado desta noite, a quem estendo o meu fraternal

abraço,  a  toda  a  sua  família,  aos  seus  colaboradores  e  parceiros.  Demais

autoridades, senhoras e senhores, hoje estamos aqui para festejar uma história de 50

anos.

A Santa Cruz Acabamentos nos revela uma linda trajetória. Herdada de pai para

filho, hoje é liderada pelo filho do Sr. João Martins e da D. Maria Rezende de Souza,

o Sr. Adair, que carrega para sua empresa valores fundamentais para o sucesso de

qualquer negócio, alguns dos quais eu gostaria de destacar.

Primeiro: a solidariedade. A Santa Cruz Acabamentos promove uma ação social

junto à comunidade do Sumaré, localizada atrás de sua loja. Projetos sociais ligados

à igreja e à creche, identidades das mais diferentes áreas, que têm, obrigatoriamente,

o  dedo  do  Sr.  Adair.  Discussões  referentes  aos  interesses  daquela  comunidade

também  têm  a  participação,  o  envolvimento  e  a  preocupação  da  Santa  Cruz

Acabamentos. Atos que por si só revelam um “marketing” social bem elaborado por

uma empresa que deseja crescer cada vez mais, mas que também se preocupa com

o bem-estar  da  sua  vizinhança  mais  carente.  O  apoio  ao  esporte,  a  projetos  no

combate às drogas e a outras entidades sociais fortalecem ainda mais a marca Santa

Cruz Acabamentos.

Segundo: o empreendedorismo. O trabalho com o olhar para o futuro nunca faltou

aos que dirigem essa respeitosa empresa. Em um mundo competitivo, é preciso estar

atento à concorrência, às tendências de mercado, às inovações, às oscilações que

qualquer segmento atravessa. E lá se vão 50 anos de história de sucesso!

Preço  e  qualidade:  várias  são  as  empresas  que  tentam  nortear  suas  ações  e

estratégias,  tentando atrair  os seus clientes por  meio dessas duas características,

mas  nem  sempre  alcançam  êxito.  No  entanto  a  Santa  Cruz  o  faz  com  extrema

maestria. A combinação preço acessível e acabamentos diferenciados está sempre

disponível a sua clientela.
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Pois é essa, meus amigos e amigas, a trajetória de dedicação transformada em

referência  de  mercado,  que  começou,  em  1962,  com  o  Depósito  Ferreira  e

Magalhães e, três anos após, se transformaria em Depósito Santa Cruz,  hoje é a

Santa Cruz Acabamentos, uma empresa que transforma sonhos de consumidores em

realidade consistente e que ainda estende a mão a uma população carente.

Por toda essa trajetória enriquecedora, munida de funcionários bem preparados e

que fazem de seu atendimento, outro ponto forte, aqui a nossa homenagem, o nosso

reconhecimento e a nossa exaltação aos componentes da família Martins: Ademir,

Ana  Maria,  João  Gualberto,  Antônio,  Aparecida,  Adair,  Sônia  e  Suely,  e  aos  que

começaram essa linda história, João Martins de Souza e Maria Rezende de Souza. A

história de vocês é também um marco para Belo Horizonte.

Parabéns à Santa Cruz Acabamentos pelos seus 50 anos de vida.

Palavras do Sr. Wendel Mesquita

Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar toda a Mesa,

na  pessoa  da  Deputada  Liza  Prado,  do  PSB,  aguerrida  na  luta  feminina  e  nas

diversas lutas  do  nosso Estado de Minas  Gerais.  Quero  cumprimentar  também o

Deputado Federal Isaías Silvestre, do PSB - tenho orgulho de ser de seu partido -, e o

igualmente Deputado Federal Mauro Lopes, esse grande Deputado com uma história

inigualável no nosso Estado. Cumprimento ainda o Deputado Alencar da Silveira Jr.,

que também foi  Vereador.  Nós,  que somos recém-eleitos,  temos de nos espelhar

muito nas suas conquistas e nas suas vitórias para a cidade de Belo Horizonte. Por

fim,  gostaria  de  cumprimentar  o  Vereador  Hugo  Thomé,  que  também tem vários

mandatos e um trabalho importantíssimo e muito bonito na cidade de Belo Horizonte,

e o Deputado Antônio Carlos Arantes, amigo, companheiro e autor desse grande e

importante requerimento, que, de pronto, atendeu ao pedido de diversas pessoas que

quiseram homenagear o nosso grande companheiro, amigo e empresário de sucesso

da cidade de Belo Horizonte e do nosso país, Adair Rezende.

É com muito orgulho que cumprimento o Sr. Adair Rezende por essa história que

ele  consolidou  com  muita  luta  e  sem  nunca  perder  a  sua  humildade.  Vou  falar

rapidamente. Hoje, Adair, você está muito bem prestigiado neste evento. Veja quantas

pessoas  e  quantos  Deputados  estão  presentes  nesta  noite  para  homenageá-lo.
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Porque  50  anos  não  são  5.  Somente  JK,  o  nosso famoso Juscelino  Kubitschek,

conseguiu construir 50 anos em 5, e o Adair construiu esses 50 anos com muita luta.

Digo isso porque sou morador da região da Pampulha e passei toda a minha vida em

frente à Santa Cruz Acabamentos e pude ver o progresso dessa empresa.

No ano de 2009 eu tinha uma empresa de consultoria e treinamento e pude estar

presente dentro da Santa Cruz Acabamentos, vivenciando o que as pessoas falavam

do  nosso  querido  Adair  Rezende.  Vejo  muitos  funcionários  da  Santa  Cruz

Acabamentos nesta plenária composta por colaboradores e amigos. Essas pessoas

fazem parte do dia a dia da Santa Cruz Acabamentos e podem dizer melhor que eu o

que é fazer parte desse time.

As pessoas lá têm algo diferente. Tenho grandes amigos na Santa Cruz, que estão

na gerência, trabalham no setor comercial, são vários os colaboradores do Sr. Adair.

As pessoas que estão na Santa Cruz têm um brilho diferente no olhar, exatamente

porque o Adair, conforme o vídeo mostrou, é um grande técnico desse time, ele traz

essa alegria e está presente no dia a dia da loja. Quantas vezes fui à Santa Cruz

comprar algo para uma construção e lá fui recebido, nada mais, nada menos, que

pelo próprio Presidente da empresa, Adair, que ali fez a venda, contou suas histórias,

deixou seu sorriso. Saímos de lá encantados.

Hoje, o cidadão belo-horizontino tem muito orgulho em, primeiramente, ir à Santa

Cruz para consultar seus produtos. Tenho a certeza de que o cidadão, ao entrar no

estabelecimento,  não  sai  de  lá  sem  definir  a  sua  compra  pela  qualidade  do

atendimento,  pelo  preço,  pelas  pessoas  e  pela  alegria  que  contagia  todo  aquele

ambiente. Adair, você merece.

Também tive a oportunidade, durante a campanha, de estar muito presente naquela

região,  no  Sumaré,  no  Bairro  Aparecida.  As  pessoas  de  lá  são  plenamente

encantadas com você. Recentemente, tive a oportunidade de ir à igreja católica da

região, no Bairro Sumaré e lá, uma senhora muito simpática me levou para mostrar

as dependências daquela igreja, o salão paroquial. A cada detalhe que me mostrava,

ela  dizia:  “Olha,  quem  deu  esse  piso  aqui  foi  o  Sr.  Adair.  Quem  construiu  essa

capelinha foi o Sr. Adair.” Lá na rua, quando estive na creche da mesma região, as

pessoas diziam que o Sr. Adair é quem construiu a creche. Se não fosse ele, hoje as
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crianças que aqui estão não seriam beneficiadas com esse local. Adair, o encanto das

pessoas por você é algo que nos comove muito. Nós, como representantes do povo,

temos de buscar essa essência que você traz em sua trajetória, em seu coração e

nos  espelharmos  para  conquistar  as  pessoas,  assim  como você  conquista  cada

cidadão, cada amigo, cada cliente na sua loja.

Para finalizar, quero dizer que você, hoje, é o grande centro de uma homenagem

muito merecida. Não é qualquer pessoa que chega a esta tribuna para receber uma

homenagem de tamanha importância como esta da Assembleia Legislativa. Não é

mesmo, meu nobre Deputado Alencar da Silveira Jr.? V. Exa. tem uma história junto

ao Adair, e sabe dessa importância e da magnitude desta homenagem.

Adair, que Deus o abençoe, que continue lhe dando forças para que seja sempre

essa pessoa iluminada, esse ser diferente que traz na vida um propósito: a missão de

contagiar outras pessoas, de trazer essa alegria.  Que Deus continue iluminando a

sua humildade. Em qualquer posto que ocuparmos na sociedade, a humildade tem

sempre o seu lugar, e a humildade sempre conquista as pessoas ao nosso lado. O

Adair sempre foi um homem muito humilde. Não perdeu a sua essência, não perdeu a

sua origem. Ao mesmo tempo em que é uma pessoa humilde, é um grande ser, de

garra. Quando passamos, às 23 horas, pela região, vemos que as luzes da Santa

Cruz estão acesas, e tenho certeza de que lá dentro, em seu escritório, está o nosso

amigo, executando a labuta do dia a dia, porque a sua paixão, depois da família, é o

trabalho. Estão aqui suas duas filhas, Luana e Letícia, e há também um filho novo,

cheio de energia, o Arthur, e tenho a certeza de que, depois da família, sua maior

paixão é a Santa Cruz e o seu trabalho.

Parabéns, Adair.  Parabéns por esta merecida homenagem. Continue assim, que

você sempre irá conquistar não só novos mercados e novos clientes, mas grandes

amigos que vão homenageá-lo durante toda a sua vida e toda a sua trajetória. Que

Deus abençoe também todos os funcionários da Santa Cruz, que são hoje os grandes

homenageados,  porque  o  Adair  sem  vocês,  sem  os  colaboradores,  sem  os

representantes  comerciais,  não  teria  chegado  aonde  chegou.  Parabéns  a  vocês,

continuem ao lado desse grande empresário, porque ele precisa muito de cada um

que está aqui,  da família  Santa Cruz.  Parabéns,  Antônio Carlos Arantes, continue
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homenageando pessoas como o Adair, que são merecedoras de tantas homenagens

e de tantas comendas.

Obrigado e boa noite a todos.

Palavras do Vereador Hugo Thomé

Boa noite a todas e a todos. Cumprimento a Deputada Liza Prado, Presidente desta

Mesa,  representando  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa; o Deputado Federal e amigo Mauro Lopes; o amigo e Deputado Federal

Isaías  Silvestre;  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  nosso  grande  americano;  o

Vereador  eleito  Wendel  Mesquita,  companheiro  de  longa  caminhada;  o  Deputado

Antônio Carlos Arantes, autor desta importante proposição que o Estado faz ao Adair

Rezende, meu primo, este nobre cidadão de Belo Horizonte; meu querido primo e

amigo Adair  Rezende, na pessoa de quem cumprimento todos os meus familiares

presentes; todos os funcionários da Santa Cruz Acabamentos; todos os amigos da

imprensa que nos visitam; enfim, cumprimento todos os presentes.

Esta noite entra para a história da cidade, uma vez que Adair já foi homenageado,

no  ano  passado,  pela  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  numa  justa  e  bela

homenagem. Agora, a Assembleia Legislativa desperta para esse importante encontro

com uma pessoa que realmente faz coisas boas para o Estado. O Adair,  além de

gerar  inúmeros  tributos  para  Belo  Horizonte,  gera  muitos  empregos  e  inúmeras

oportunidades de ajuda em projetos sociais. O Adair está sempre de portas abertas

para  nos  receber.  Algumas  vezes  temos  dificuldades,  até  de  cunho  pessoal,

precisamos de um conselho para o dia a dia, e o Adair está sempre de coração aberto

e sempre arruma um tempinho para conversar conosco.

Adair, não quero perder a oportunidade de dizer que a Santa Cruz é um exemplo de

empresa, é uma dedicação exclusiva, única como sua casa, com um carinho que

acolhe  a  todos.  A Santa  Cruz  tem  sido  um  exemplo  a  ser  seguido  por  outras

empresas. Desejo que você, com todos os seus gestores, assim como minhas primas

Letícia  e  Luana,  tenham  cada vez mais  êxito,  assim  como todos  aqueles  que  o

acompanham. Recebam sempre a proteção de Deus.

Mais uma vez parabenizo o Deputado pela justa e merecida homenagem. A cidade

ganha e o Estado também. Muito obrigado a todos. Tenhamos um ótimo encontro e
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uma ótima noite. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Mauro Lopes

Boa noite a todas e a todos os convidados e à imprensa. Saúdo a Deputada Liza

Prado, presidindo esta reunião, representando o nosso Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro; o Deputado Federal Isaías Silvestre, meu companheiro leal na Câmara dos

Deputados; Hugo Thomé, Vereador da Câmara de Belo Horizonte; Vereador Wendel,

eleito na Câmara de Belo Horizonte; meu amigo de longos anos e companheiro de

jornadas e campanhas no interior do Estado, Alencarzinho da Silveira e, finalmente, o

Deputado Antônio Carlos Arantes, a quem parabenizo por esta feliz ideia de prestar

uma grande homenagem a este jovem empreendedor, de quem sou amigo desde a

infância e conhecedor de sua família.  Parabéns,  Antônio Carlos Arantes,  por  esta

merecida homenagem que está proporcionando a este jovem.

Quero saudar aquelas lindas moças, a Luana e a Letícia, por quem tenho grande

amizade, e falar um pouco da família do Adair, que conheço desde o seu tio João

Ferreira, companheiro do Bairro Engenho Nogueira, onde reside até hoje, e o seu

irmão, que começou trabalhando com ele, mas, posteriormente, deixou a empresa,

deixando o Adair  tocá-la sozinho. Ele fala,  com muita alegria,  e eu também, com

muita  satisfação,  que,  quando  construí  a  minha  primeira  residência  em  Belo

Horizonte, fui o primeiro cliente a entrar naquela loja, na Avenida Catalão.

Fico muito feliz, muito feliz mesmo, de ver um jovem empreendedor como ele, que

acreditou no sucesso, junto com sua família. O seu pai lhe deu sustentação familiar

de  honradez,  de  honestidade.  Assim  foi  sempre  a  característica  dele.  Com muita

firmeza, acreditou no trabalho e no seu futuro. Hoje a empresa gera 500 empregos

diretos, ou seja, 500 famílias estão ali colaborando e angariando, a cada dia, mais

clientes e mais amigos. Quando entramos na Santa Cruz Acabamentos, sentimos que

estamos na nossa casa, tal a amabilidade e a alegria com que os seus funcionários

nos recebem.

Adair,  continue  confiante  e  trabalhador.  O  homem  é  eterno  quando  sua  obra

permanece. Você será eternamente lembrado por essa geração que aqui está e pelas

gerações futuras que passarão por aquele empreendimento. Sempre vão se lembrar

do Adair,  esse jovem dinâmico e trabalhador.  Que Deus o abençoe,  bem como a
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todos os seus servidores. E que continuemos a entrar naquela casa com alegria e

vendo o seu sucesso engradecer Belo Horizonte. A Santa Cruz é a 2ª maior loja de

Minas Gerais em acabamentos, que embelezam as nossas casas. Continue assim.

Que Deus o abençoe. Agradeço a todos vocês que vieram aqui e acolheram o Adair,

essa pessoa tão maravilhosa. Hoje é uma segunda-feira de grande alegria para todos

nós. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Boa noite,  amigos e amigas.  Ele já quebrou o protocolo.  Para quem não sabe,

quando esta Casa recebe um homenageado, falam o autor do requerimento que deu

origem à homenagem, o homenageado e a Presidência da Casa. Eu, o Mauro, o

Thomé e o Wendel começamos a conversar  e falamos da nossa vontade de nos

manifestar. Não podemos vir aqui e ficar sem dizer nada. Tenho a certeza de que

muitos que estão aí embaixo gostariam de falar. O meu amigo Acir Antão está com

água na boca para subir aqui e falar um pouco da história que sabe da Santa Cruz

Acabamentos. Muitos têm essa vontade. O Plenário está cheio, o que demonstra a

amizade, o companheirismo, a identificação e, acima de tudo, o paizão que o Adair é

para muitos.

Adair é o nosso homenageado; a Liza Prado, nossa companheira e Presidente da

Casa. Hoje, na parte da tarde, estava em Brasília, numa reunião da Unale, quando o

Dinis Pinheiro me ligou e disse que iríamos colocar uma mulher para presidir esta

reunião.

Disse que sabia da minha amizade com o Adair, mas que quem presidiria a reunião

seria uma mulher, para mostrar acima de tudo a força das mulheres de Minas Gerais.

Aí veio a Deputada Liza Prado.

Pediu-me o Deputado Dinis Pinheiro, Adair, para justificar a ausência dele aqui hoje.

Ele teve oportunidade de pegar o telefone e conversar com o Adair, parabenizá-lo e

justificar  sua  ausência.  O  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa, hoje à noite recebe uma comenda no Buffet Catharina como o político

destaque deste ano que passou. Quando se fala de um Presidente da Assembleia

Legislativa,  falamos  desta  Casa,  que mostrou  diferença em  todo o  Brasil.  Então,

pedia-me  o  Deputado  Dinis  Pinheiro  para  justificar  a  sua  ausência  aqui  hoje.  O
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Mauro, nosso companheiro, conhece desde novo, desde pequeno, o Adair, então não

poderia deixar de falar; o Hugo é da família; o Wendel, futuro Vereador, mudará a

cara da Câmara Municipal; o Isaías Silvestre é nosso companheiro e, sempre que

precisamos  de  alguma coisa,  o  seu  mandato  como Deputado  Federal  esteve  de

portas abertas.

Há um ditado que fala que quem não agradece não merece o que recebeu, e tenho

que falar aqui um muito obrigado ao Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, Antônio

Carlos Arantes, em nome de todos que aqui estão, de todos os amigos, de todos os

companheiros. Quem não agradece não merece o que recebeu. Acho uma bondade o

que você faz hoje, o reconhecimento de um empresário, o reconhecimento de uma

equipe. Quando falamos de Santa Cruz Acabamentos, falamos de um técnico com o

seu time,  que dá certo.  Só dá certo porque tem, acima de tudo,  o dinamismo, a

bondade e a coordenação do Adair, uma coordenação que está passando agora para

as meninas, Luana e Letícia. Daqui a pouquinho ele só estará viajando, passeando e

num “spa”,  podem ter certeza disso, e as meninas é que vão tocar a Santa Cruz

Acabamentos, porque está no caminho certo. Acho que tudo que fazemos na vida

com carinho, com amor, com dedicação, dá certo. Falo muito com o Valter Veloso que

algo deu certo porque foi feito de coração, e o Adair soube fazer  isso com a sua

empresa,  respeitando  os  seus  funcionários.  Todo  mundo  ali  é  apaixonado  pelos

funcionários,  e  os  funcionários  são  apaixonados  pelo  Adair.  Ele  não  briga  com

ninguém.

Outro dia peguei o telefone e falei com o Adair que estavam atrasando a entrega do

meu piso, que teria de levar para Cabo Frio. Aí ele pega o telefone e diz que está

xingando. Que xingando? Ele não xinga os seus funcionários. Ele estava falando que

estava xingando para eu pensar que estava fazendo isso, mas estava cansado de

saber que ele falava assim: “Gente, vamos fazer a coisa certinha”. Mas para mim ele

mostrava que estava xingando ao telefone. É esse jeito de administrar e respeitar os

seus funcionários que deu certo. Quando ligamos para ele e falamos que a creche da

D.  Conceição está precisando de um piso,  se ele  pode nos ajudar,  ele  fala para

mandarmos buscar, para ajudar a creche da D. Conceição. E ajuda a igreja daqui ou

dali. É essa bondade, é isso aí que faz crescer, e só cresce quem é bom e quem
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administra bem.

Não poderia deixar de estar aqui com os senhores e as senhoras para dar meus

parabéns a um amigo, a um companheiro, a um colaborador. Nesses 24 anos de vida

pública tenho e sempre tive um companheiro que nos ajudou, desde quando comecei

na Câmara Municipal, em 1988. Já estou no meu sétimo mandato consecutivo, e de

um  tempo para  cá  ele  vem participando mais  com sugestões,  com orientação,  e

acima  de  tudo  com  uma maneira  de  colaborar,  de  mostrar  a  dificuldade  que  os

empresários têm hoje, falando: “Alencar, temos de ver essa linha com o governo do

Estado”.  “Alencar,  olhe  para  nós  na  Secretaria  de  Fazenda,  na  Secretaria  de

Segurança ou faz um projeto dessa maneira.” O que estamos fazendo não é para o

Adair nem para a Santa Cruz, mas para a população mineira e belo-horizontina. Aí

todos chegam falando o seguinte: “A Santa Cruz é a segunda”. Na minha opinião,

enquanto mineiro e belo-horizontino que ama essa cidade,  a Santa Cruz não é a

segunda, mas, sim, a primeira, pois vemos que quem está um pouco na frente, é

quem está em todo o Brasil, mas não tem uma administração como a do Adair. Santa

Cruz pode ser a segunda para outros, mas não quando falamos que quem está em

primeiro  é  uma  multinacional.  Agora,  para  a  população  mineira  e  para  os  seus

clientes, você, Adair, sempre será o primeiro, o melhor e o que sabe atender.

Recordo-me de anos e anos atrás, quando começava a voar no Brasil o Fokker 100

da TAM. Você se lembra, Deputado Mauro Lopes, quando chegávamos ao aeroporto

de Congonhas para fazer o “check-in”, e o Comte. Rolim, dono da TAM, recebia-nos

na porta e dizia: “Seja bem-vindo, meu passageiro. Tem alguma sugestão para dar?”.

Vejo o sucesso da TAM e da Santa Cruz Acabamentos da mesma forma, porque,

quando chegamos em uma de suas lojas, vemos a força do trabalho que ela tem.

“Seja bem-vindo”, “Tem alguma sugestão?”, “A casa é sua”. A Santa Cruz é de todos

os mineiros  e belo-horizontinos.  Muito obrigado.  Um abraço.  Que Deus o proteja,

Adair.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, a Deputada Liza Prado, representando o Presidente da

Assembleia  Legislativa,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  Sr.  Adair

Rezende, Diretor da Santa Cruz Acabamentos, de placa alusiva a esta homenagem. A
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placa a ser entregue traz os  seguintes  dizeres:  “De um depósito de materiais de

construção a uma das maiores e mais conceituadas redes de lojas especializadas em

produtos desse segmento no Estado, a Santa Cruz Acabamentos tem uma história

escrita com muito trabalho, dedicação, ousadia e visão estratégica para os negócios.

Essa trajetória de crescimento contínuo nunca deixou de lado a preocupação com a

qualidade dos artigos oferecidos, a rapidez e a eficiência no atendimento e o cuidado

permanente com a satisfação de clientes. Referência no setor da construção civil, a

Santa  Cruz Acabamentos  recebe  justa  homenagem da  Assembleia  Legislativa  de

Minas Gerais ao completar 50 anos de atividades.”.

A Sra. Presidente - Também quero convidar o autor do requerimento, meu colega

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  para  compartilhar  dessa  entrega,  bem  como o

Deputado Alencar da Silveira Jr.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Adair Rezende

Boa noite a todos. Creio que já não tenho nada a falar, pois meus amigos já falaram

tudo. Exma. Sra. Deputada Liza Prado, que preside esta reunião; Sr. Mauro Lopes,

Deputado Federal, meu amigo; Sr. Isaías Silvestre, Deputado Federal; Sr. Deputado

Alencar da Silveira Jr., meu amigo; Vereador Hugo Thomé, meu primo; Sr. Wendel

Mesquita, Vereador eleito para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, meu amigo;

Sr. Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta

reunião, a quem agradeço por esta honrada homenagem, boa noite.

Eu não consigo falar como falam nesta tribuna e por isso farei a leitura do meu

pronunciamento - perdi noites de sono para escrevê-lo, portanto vou ler o que está

escrito. Até porque não dou conta, depois de o Deputado Alencar da Silveira Jr. já ter

falado tudo, assim como o Mauro Lopes e o Wendel.

Como mineiro, prometo falar pouco, mas preciso falar das coisas boas que estamos

fazendo  e,  claro,  dessa  importante  homenagem  que  muito  nos  honra.  Gostaria,

primeiramente,  de agradecer  ao Exmo. Deputado Dinis Pinheiro,  Presidente desta

honrada Casa, aqui representado pela Deputada Liza Prado; ao meu amigo Wendel,

professor e Vereador; e ao Deputado Antônio Carlos Arantes, pelo empenho deste

nobre reconhecimento à Santa Cruz Acabamentos.
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Senhores Deputados, autoridades e amigos, este momento é muito especial para

mim,  para  minha  família,  para  meus  500  colaboradores  e  também  para  Belo

Horizonte.  Um  reconhecimento  como  esse  engrandece  muito  uma  empresa

acostumada a servir ao povo belo-horizontino e mineiro com orgulho, com carinho e

com a qualidade que fez da Santa Cruz uma das principais lojas de acabamentos e

materiais de construção do País.

Para a Santa Cruz Acabamentos, fazer parte do sucesso faz parte da sua história. E

o nosso segredo, o atendimento, já não é segredo faz tempo. Quem conhece a Santa

Cruz Acabamentos sabe que nos dedicamos a atender da melhor maneira e em todos

os sentidos. Meu pai, Sr.  João Martins, ensinou-nos desde pequenos que cortesia

traz alegria; e com alegria se vende mais, dizia ele. Com certeza, meu pai está nos

olhando e está muito orgulhoso por saber que estamos dando continuidade ao seu

sonho com muita dignidade, trabalho e lições de vida, essenciais para esse sucesso.

Começamos  com  muita  humildade  e  garra,  por  meio  dele,  nosso  saudoso  e

inesquecível pai, pessoa que cito incansavelmente, ícone de honestidade, pessoa de

visão, que desde cedo nos ensinou a honrar o nome da família e a nunca desistir dos

nossos ideais.  Ele  conseguia ver  em uma pedra uma cidade;  em uma vaca uma

leiteria e em um funcionário um amigo e irmão.

Fundamental também é lembrar da minha querida mãe, dona Dica Martins, mulher

maravilhosa, inteligente, diplomata, que sempre nos mostrou o melhor caminho para

seguir. Seja nas conquistas, seja nos escorregões, seguimos isso à risca para evoluir

sempre. Para os dois, peço uma salva de palmas, por favor.

Com muita satisfação, desfrutamos dessa homenagem que muito enaltece o nosso

trabalho e a nossa trajetória.

Com uma única loja, somos a melhor empresa do setor de materiais de construção

genuinamente mineira, entre as melhores lojas do segmento no Brasil,  segundo a

Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Única, como esta

homenagem; de sucesso, como Minas Gerais.

Belo Horizonte, assim como o nosso país, não para de crescer. É obra para todos

os  lados.  As  pessoas  estão  querendo  viver  melhor,  e  a  casa  é  sempre  o  lugar

preferido.  A  Santa  Cruz  Acabamentos  está  sempre  presente  nas  casas  dessas
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pessoas, levando bem-estar, cores e alegria.

Preciso  destacar  que vivemos um momento muito positivo  nas vendas  e nunca

tivemos  a  nossa  frota  tão  frenética  fazendo  entregas.  Vamos  crescer  sempre,  e

sempre com a participação efetiva e entusiasmada de todos.

Para finalizar, é fundamental lembrar alguns nomes que são imprescindíveis para

esse sucesso: os das minhas queridas filhas Letícia e Luana e a família Santa Cruz.

Em nome da Santa Cruz Acabamentos,  agradeço por este momento e por esta

memorável  lembrança.  Estamos  muito  orgulhosos  por  esta  homenagem.  Vamos

continuar  trabalhando duro  para  que a  Santa  Cruz participe  sempre  da  vida  das

pessoas. Afinal, são 50 anos pensando à frente. Agradeço a todos e estarei aqui para

a homenagem dos 100 anos com saúde, visão e disciplina. É um prazer dividir essa

alegria!  Que  Deus  abençoe  cada  um  de  vocês  e  seja  sempre  louvado.  Muito

obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o clarinetista André Fabiano Orandi

Figueiredo,  que  apresentará  as  músicas  “Paraquedista”,  de  José  Leocádio,  e

“Matando saudades”, de Nabor Pires Camargo.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Sra. Presidente

Nesta noite, o Presidente desta Casa está sendo homenageado. Por isso, Sr. Adair,

pediu que transmitíssemos a todos o seu pronunciamento, demostrando o orgulho

que tem de representar esta Casa, de prestar esta homenagem e de honrar quem

realmente merece. (- Lê:)

“Temos  o  privilégio  de  testemunhar  um  momento  ímpar  na  história  do  Brasil,

quando uma parcela considerável da população passa a integrar a classe média, hoje

composta por cerca de 104 milhões de pessoas ou 52% dos residentes no País.

Esses novos consumidores têm contribuído enormemente para imprimir dinamismo

ao nosso mercado interno, mitigando os efeitos da crise internacional na economia

brasileira.

Até o fim do ano, eles terão movimentado um montante que supera, por exemplo, o

produto interno bruto de Portugal. O bom momento da indústria da construção civil,
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que,  após  um  período  de  euforia,  alcançou  uma  bem-vinda  estabilidade,  está

profundamente relacionado à concretização do anseio de tantos indivíduos de ter o

seu próprio lar, importante conquista simbólica e emocional. Por isso é tão importante

saber que o mercado mineiro de construção civil pode contar com os serviços de uma

empresa tão séria e confiável quanto a Santa Cruz Acabamentos, cujos 50 anos de

existência  ora  celebramos.  A empresa  é  um  modelo  de  eficiência  e  respeito  ao

consumidor,  em  razão  da  postura  da  família  Martins,  que  conjuga  tino  para  os

negócios com um profundo respeito pelo ser humano. A Santa Cruz oferece a seus

clientes instalações confortáveis,  atendimento diferenciado e celeridade na entrega

dos produtos. Ao mesmo tempo, proporciona a seus empregados oportunidades de

crescimento profissional, treinamento constante e segurança. Essa postura, a um só

tempo humana e arrojada, perpassa os negócios da família desde 1962, quando o

patriarca  João  Martins  adquiriu  o  depósito  de  materiais  básicos  de  construção

Ferreira e Magalhães, embrião da atual empresa. Rebatizado Depósito Santa Cruz, o

pequeno empreendimento angariou, já nos primeiros tempos, um crescente número

de clientes e parceiros. Herdeiros do espírito de liderança e do talento empreendedor

do  pai,  os  irmãos  Ademir  e  Adair  Rezende trabalharam  juntos  para  consolidar  o

negócio, ampliando o catálogo de produtos e modernizando o setor de entregas.

Adair  Rezende  tornou-se,  há  nove  anos,  o  único  administrador  da  Santa  Cruz

Acabamentos,  imprimindo  ainda  maior  dinamismo  ao  empreendimento,  com  a

ampliação da equipe de consultores e a introdução de ambientes planejados, criados

para servir de inspiração aos clientes. Em reconhecimento a seus méritos, a revista

'Anamaco'  considerou-a,  por  quatro  anos  consecutivos,  a  maior  empresa

genuinamente mineira em seu ramo de atuação”. Hoje, só há duas na sua frente, que

são multinacionais.  Fico surpresa de perceber  como uma empresa pode enfrentar

concorrência tão desleal e sem nenhum incentivo há 50 anos. Portanto, ela merece

ser honrada e homenageada.

“A organização é também um exemplo de responsabilidade social e respeito ao

meio ambiente,  procurando dar  a sua contribuição para tornar o mundo um lugar

melhor para se viver.  Por  isso apoia inúmeras entidades sociais,  como creches e

instituições de ensino voltadas para crianças carentes. Em parceria com a Polícia
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Militar, colabora com o Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd - e

contribui periodicamente em campanhas para arrecadar recursos para a Associação

dos  Leucêmicos  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Com  carinho,  cuida  dos  canteiros

centrais das Avenidas Américo Vespúcio e Presidente Carlos Luz, procurando tornar a

Capital um ambiente mais bonito e mais saudável para todos os que nela habitam.

A casa é o  nosso refúgio,  o lugar  onde podemos nos resguardar  das ameaças

externas e recompor as energias dispendidas com o trabalho diário. Ao proporcionar

a milhares de famílias conforto, facilidade e confiança na aquisição de materiais de

acabamento  para  a  construção  ou  a  reforma  de  seus  lares,  a  Santa  Cruz

Acabamentos desempenha importantíssimo papel social. O Parlamento de Minas, a

Casa do Povo, aplaude, portanto, a Santa Cruz Acabamentos pelos valiosos serviços

prestados  à  população  mineira  nesse  meio  século,  desejando-lhe  vida  longa  e

permanente sucesso. Muito obrigado”.

Gostaria,  ao encerrar esta reunião,  de cumprimentar o Deputado Antônio Carlos

Arantes,  Deputado  muito  atuante  nesta  Casa.  Só  poderia  ser  de  sua  autoria  o

requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem.  Por  unanimidade,  todos  os

Deputados desta  Casa acataram sua iniciativa.  Deputado Antônio Carlos  Arantes,

muito obrigada por nos proporcionar um momento para fazer justiça a essa empresa

e para honrá-la. Ela realmente ajuda muito a nossa cidade, o nosso Estado e o nosso

país.

Já quebramos hoje o protocolo. Está faltando aqui meu amigo Acir Antão, que está

disponível.  Agradeço-lhe  a  presença.  É  sempre  uma  honra  compartilhar  deste

Plenário com você.

Cumprimento, ainda, o Vereador de Belo Horizonte Wendel Mesquita, colega do

meu partido, o PSB. Tenho certeza de que ele brilhará na Câmara Municipal, porque é

um competente e jovem professor. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo

trabalho  que  desenvolve,  mesmo sem  ainda  ter  ocupado  a  cadeira  de  Vereador.

Cumprimento o Vereador Hugo Thomé, a quem agradeço a presença e parabenizo

pelo pronunciamento - que Deus ilumine seus passos e lhe dê forças para continuar

representando bem o povo desta Capital. Cumprimento o meu dileto amigo Deputado

Alencar da Silveira Jr., com quem tenho a honra de compartilhar desta Mesa, porque
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entendo que é  um Deputado muito competente,  trabalhador,  que gosta  de gente.

Gosto muito do Alencar, uma pessoa simples que fala com o coração, também uma

pessoa sincera - tenho a honra de estar com você. Cumprimento o Deputado Isaías

Silvestre. Acho muito importante sua eleição; tomou posse recentemente como Líder

do meu partido. Minas Gerais precisa do Isaías. Quero desejar um profícuo mandato

a esse homem público que já foi Deputado Federal e agora vai engrandecer mais

Minas Gerais. Tenho certeza de que ele está sempre disposto a lutar para que Minas

Gerais possa crescer e se desenvolver  -  que Deus possa abençoar  sempre seus

caminhos e  seu povo,  que está  sempre orando para que continue brilhando;  que

Deus te abençoe nesse caminho. Meu caro Deputado Mauro Lopes, colega do meu

irmão na Câmara dos Deputados, juntamente com o Isaías, quero dizer-lhe que é

muito importante compartilhar com seu filho, o meu colega motociclista nesta Casa.

Estou  querendo  ser  formal  na  Presidência,  senão  o  Presidente  Deputado  Dinis

Pinheiro vai puxar a minha orelha e não me deixará mais presidir uma reunião. O

Alencar não me deixa ser formal, mas eu tento.

Meu querido homenageado, Diretor da Santa Cruz Acabamentos, Adair Rezende,

senhoras  e  senhores,  tenho  a  honra  de  prestar-lhe  esta  homenagem  para  que

possamos fortalecer nossos laços. São muito importantes todos esses amigos, que

vieram  lotar  este  Plenário  numa  segunda-feira.  E  você  é  uma  liderança,  porque

ninguém  foi  obrigado  a  estar  aqui,  todos  vieram  para  aplaudir  e  prestigiar  uma

empresa  que  realmente  faz  um  trabalho  brilhante.  Hoje  o  consumidor  está  muito

exigente, não compra em qualquer empresa, quer ser bem atendido, quer ser tratado

com respeito e carinho. Realmente sua empresa não faz diferença quando atende

uma pessoa que vai comprar uma torneira ou o acabamento de toda uma casa, de

todo um condomínio. Todas as pessoas são tratadas, em sua empresa, com cortesia,

com alegria, com carinho. Assim, só poderia colher bons frutos. Estava conversando

com o Mauro, quando ele me disse que você incentiva os trabalhadores para que

tenham  condições  de  ganhar  mais.  Ele  é  uma pessoa  batalhadora  e  só  poderia

receber o apoio desta Casa.

Encerramento

A Sra.  Presidente  -  A  Presidência  manifesta  a  todos  os  agradecimentos  pela
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honrosa  presença  e,  cumprido  o  objetivo  da  convocação,  encerra  a  reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 4, às

20  horas,  nos  termos  do  edital  de  convocação,  e  para  a  ordinária  também  de

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

publicada na edição do dia 4/12/2012.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 327/2012*

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei  que institui  o  “Dia da Gastronomia Mineira”,  que será comemorado,

anualmente, em 5 de julho.

É cediço, Senhor Presidente, que a cozinha tradicional e típica mineira tem enorme

relevância  na  vida  econômica,  social,  política  e  cultural  de  nosso  Estado,

ultrapassando as divisas do território mineiro.

A data de 5 de julho foi escolhida em homenagem ao aniversário de nascimento de

Eduardo Frieiro, membro da Academia Mineira de Letras, professor da Universidade

Federal de Minas Gerais e fundador da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa. Em 1966,

Frieiro publicou o livro “Feijão, Angu e Couve - ensaio sobre a comida dos mineiros”,

primeira obra a abordar,  sob os aspectos histórico,  antropológico e sociológico,  a

culinária mineira.

Em função de sua contribuição para a valorização desse importante componente de

nossa  cultura  regional,  entendemos  adequado escolher  o  dia  5  de  julho  para  as

celebrações, comemorações e incentivo da divulgação de nossa gastronomia.

Objetivando  maior  elucidação  aos  Senhores  Deputados,  faço  anexar  a  esta  a

“Exposição de Motivos” a mim encaminhada pelo Secretário de Estado de Turismo.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa  Excelência,  para  ser  submetido  a  seu

exame, anteprojeto de lei que institui o Dia da Gastronomia Mineira, a ser celebrado,

anualmente, em 5 de julho.

A  data  de  5  de  julho,  senhor  Governador,  foi  escolhida,  por  sugestão  do

Senac/Minas, integrante do sistema Fecomércio, em homenagem ao aniversário de

nascimento de Eduardo Frieiro, membro da Academia Mineira de Letras, professor da

Universidade Federal  de  Minas Gerais  e  fundador  da  Biblioteca  Estadual  Luiz  de

Bessa. Em 1966, Frieiro publica o livro “Feijão, Angu e Couve - ensaio sobre a comida

dos mineiros”,  primeira obra a abordar,  sob os aspectos histórico,  antropológico e

sociológico, a culinária mineira. Em função de sua contribuição para a valorização

desse importante componente de nossa cultura regional,  acatando sábia sugestão

das entidades supramencionadas, entendemos adequado homenagear o Professor

Frieiro, dedicando o dia 5 de julho às celebrações, comemorações e incentivo da

divulgação  de  nossa  gastronomia  -  ativo  de  alta  relevância  para  a  promoção  do

turismo.

São essas, Senhor Governador, as razões que me levam a submeter à apreciação

de Vossa Excelência este anteprojeto de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Agostinho Patrus Filho, Secretário de Estado de Turismo.

PROJETO DE LEI Nº 3.606/2012

Institui o “Dia da Gastronomia Mineira”.

Art.  1º  -  Fica instituído o  “Dia  da Gastronomia  Mineira”,  que será comemorado,

anualmente, no dia 5 de julho.

Art. 2º - O Estado apoiará a realização de eventos e comemorações por ocasião do

“Dia da Gastronomia Mineira”, objetivando a valorização da nossa cultura e tradição

culinárias.

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

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

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 328/2012*

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia Legislativa,  o Convênio ICMS nº 141,  de 16 de dezembro de

2011, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio autoriza o Estado de Minas Gerais, bem como outras Unidades

da  Federação,  a  conceder  crédito  outorgado  do  ICMS  correspondente  ao  valor

destinado  pelos  contribuintes  a  projetos  desportivos  credenciados.  E  o

encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 4º do art. 12 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar

Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 141, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

· Publicado no DOU de 21.12.11, pelo Despacho 227/11.

· Ratificação Nacional no DOU de 09.01.12, pelo Ato Declaratório 1/12.

Autoriza a concessão de crédito outorgado do ICMS correspondente ao valor do

ICMS destinado pelos seus contribuintes a projetos desportivos.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  144ª  reunião

ordinária, realizada em São Paulo, SP, no dia 16 de dezembro de 2011, tendo em

vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar

o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a concederem

crédito  outorgado  do  ICMS  correspondente  ao  valor  destinado  pelos  respectivos

contribuintes  a  projetos  desportivos  credenciados  pela  Secretaria  de  Estado  do

Esporte, na forma a ser regulamentada na legislação estadual.

§ 1º - O incentivo fiscal de que trata o presente convênio fica limitado a até 0,5%

(cinco décimos por cento) da parte estadual da arrecadação anual do ICMS relativa
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ao exercício imediatamente anterior, relativamente ao montante máximo de recursos

disponíveis, a ser fixado em cada exercício pela Secretaria de Estado da Fazenda,

para captação aos projetos credenciados pela respectiva Secretaria de Estado do

Esporte em cada exercício.

§ 2º - Para fins de apuração da parte do valor do ICMS a recolher que poderá ser

destinada aos projetos esportivos de que trata o “caput”, serão fixados os percentuais

aplicáveis ao valor do saldo devedor do ICMS apurado pelo contribuinte, devendo

esses percentuais variar de 0,01% (um centésimo por cento) a 3,0% (três por cento),

de acordo com escalonamento por faixas de saldo devedor anual.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional.

Executivo propõe medida de incentivo ao esporte

O Governo Estadual, com a clara intenção de fomentar as atividades desportivas no

Estado,  está  ampliando  as  regras  para  concessão  de  incentivo  fiscal  para  a

realização de projetos desportivos. Atualmente, já é autorizada, com base na Lei nº

16.318, de 11/08/06, a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário

de  ICMS,  inscrito  em  dívida  ativa,  para  contribuinte  incentivador  de  projetos

desportivos.

A nova medida propõe outras formas de concessão de incentivo fiscal na área do

desporto.  Por  meio  de  ofício  enviado  à  ALMG,  o  Executivo  Mineiro  propõe  a

ratificação do Convênio ICMS 141, de 16 de dezembro de 2011, para estender o

benefício fiscal para dedução no valor do ICMS corrente.

A  medida  que  depende  ainda  de  regulamentação  por  decreto,  permitirá  a

concessão de crédito outorgado de ICMS a contribuintes que destinem recursos a

projetos esportivos. Na prática, o contribuinte do ICMS, na condição de incentivador,

poderá destinar um percentual do seu saldo devedor de ICMS para financiar parte de

projetos esportivos. Uma das condições é que o valor dos incentivos seja limitado a

R$10 milhões por ano.

Essas medidas traduzem o esforço do Governo em patrocinar ações que aumentem

a prática esportiva pelos mineiros, contribuindo para a ativação da cadeia produtiva

do esporte e geração de mais empregos no setor de serviços. Além disso, a proposta
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também se justifica dada a evidência do esporte frente aos dois grandes eventos

esportivos realizados no Brasil, com repercussão em Minas: Copa do Mundo em 2012

e Olimpíadas em 2016.

Subsecretaria da Receita Estadual.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original

PROJETO DE LEI Nº 3.614/2012

Altera  a  Lei  nº  15.082,  de  27/04/2004,  que  dispõe  sobre  rios  de  preservação

permanente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso II, do art. 3º, da Lei nº 15.082, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

II  -  o revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais,  salvo com

expressa autorização do órgão ambiental competente, mediante medidas mitigadoras

e compensatórias.”.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, proíbe taxativamente a

extração de areia, cascalho e demais minerais em longos trechos de rios declarados

como “rio de preservação permanente”. Tal imposição, de acordo com o art. 2º da

referida lei, tem o objetivo de proteger paisagens naturais, favorecer condições para

recreação em  contato  com  a  natureza,  proporcionar  desenvolvimento  de  práticas

náuticas e desenvolver a pesca turística e amadorística.

Entretanto,  a  extração  de  areia  e  cascalho  é  de  fundamental  importância

econômica,  sobretudo  para  a  construção  civil  e  ampliação  de  infraestrutura

necessárias ao desenvolvimento dos Municípios.

Sendo  assim,  o  que se  pretende é  que obedecidas as  orientações  dos  órgãos

ambientais  e  com  necessárias  autorizações  desses  órgãos,  possibilite-se  a  tão
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importante  extração  de  areia  e  cascalho  nas  áreas  declaradas  como  rio  de

preservação permanente.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

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

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.726/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.726/2012,  da  Sra.  Luênia  Maria  Silva  de

Oliveira, da Ação Reciclar Cooperativa, encaminha sugestão de alteração da Ação

1116 -  Ampliação da Cobertura Populacional  do Programa Saúde da Família  -  do

Programa 049 -  Saúde em Casa -  do Plano Plurianual de Ação Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para a capacitação dos profissionais das Equipes de Saúde da

Família na promoção da busca ativa e no atendimento em domicílio dos catadores de

materiais recicláveis, assim como no atendimento dos catadores que moram na rua.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  31/10/2012,  em

Poços de Caldas, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a qualificar os profissionais que atuam nas Equipes

de  Saúde  da  Família  para  promoverem a  busca  ativa  de  catadores  de  materiais

recicláveis, moradores ou não de rua, incluindo-os nas ações de atenção primária à

saúde.

A autora justifica sua proposta alegando que a rotina de trabalho dos catadores de

materiais recicláveis traz riscos à sua saúde, principalmente quando não utilizam os

equipamentos de proteção individual necessários.
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De fato, ao remexerem o lixo à procura de materiais recicláveis, os catadores se

expõem  ao  contato  com  substâncias  tóxicas  e  resíduos  biológicos,  bem  como a

acidentes no manuseio de objetos perfurantes e cortantes. Há ainda fatores de risco

como as condições climáticas, a violência e os acidentes de trânsito, entre outros. Por

fim,  a  atividade  exaustiva  do  catador,  associada  à  baixa  remuneração  e  à

desvalorização social  de  seu trabalho,  pode contribuir  para o desenvolvimento  de

transtornos mentais.

Diante dessas especificidades, parece-nos importante a inserção da temática na

atenção primária à saúde.

A atenção primária à saúde caracteriza-se por um conjunto de ações, nos âmbitos

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde e tem a

saúde da família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os

preceitos do SUS.

Com o objetivo de ampliar e fortalecer a estratégia de saúde da família, o governo

do Estado lançou, em abril de 2005, o Programa Saúde em Casa, por meio do qual

destina  recurso  financeiro  aos  Municípios  onde  as  Equipes  de  Saúde  da Família

atuam. Tais  recursos podem ser  aplicados em qualificação de pessoal,  obras em

postos de saúde ou compra de equipamentos médicos e material de consumo.

No Programa Estruturador 049 - Saúde em Casa - do PPAG 2012-2015, na forma

prevista  para  o  exercício  de  2013,  a  Ação 4433  -  Desenvolvimento  de  Recursos

Humanos - tem a finalidade de promover a educação permanente para os médicos da

família  e  pode  contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  da  atenção  à  saúde  dos

catadores de materiais recicláveis, moradores ou não de rua.

Com o objetivo de reafirmar a necessidade de garantir a atenção à saúde para esse

público,  sugerimos  o  envio de  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

solicitando  a capacitação de Equipes de Saúde da Família para se engajarem na

busca ativa de catadores de material  reciclável, moradores ou não de rua, com o

objetivo de garantir seu atendimento na rede primária de atenção à saúde.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.726/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gustavo Valadares - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.726/2012, da Sra. Luênia Maria Silva de Oliveira, da Ação Reciclar Cooperativa,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Saúde  solicitando  a capacitação de Equipes de Saúde da Família para a busca

ativa de catadores de material reciclável, moradores ou não de rua, com o objetivo de

garantir seu atendimento na rede primária de atenção à saúde.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.740/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.740/2012,  de  autoria  do  Sr.  Nilson  Sergio

Pereira,  da  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Agricultura  Familiar  de

Divinópolis  e Região,  e outros, encaminha sugestão de alteração da Ação 2005 -

Infraestruturas do Setor Agropecuário -, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para ampliação de meta física para a instalação de barracões

multifuncionais  (Ater,  comercialização,  sanidade,  etc.),  para  atendimento  a

agricultores  familiares  em Divinópolis  e  Candeias,  além da disponibilização desse

modo de operação para outras regiões do Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada no dia 5/11/2012, em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta em análise sugere a adoção de modelo de centralização de órgãos e

serviços voltados para o atendimento do agricultor familiar em nível microrregional,

por  meio  da  disponibilização  de  galpões  multifuncionais  em  Municípios-chave.  A

intenção é elevar a interação entre os diversos órgãos, facilitar o acesso do agricultor

às políticas públicas e criar referência regional para a comercialização dos produtos

agrícolas e agroindustriais.

Entre  os  órgãos  públicos  ou  organizações  relacionados  às  políticas  para  a

agricultura familiar, podemos citar:

• Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa

• Subsecretaria de Agricultura Familiar da Seapa - SAF -;

• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rual de Minas Gerais -

Emater-MG -;

• Fundação Rural Mineira - Ruralminas -;

• Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -;

• Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -;

• Companhia Nacional de Abastecimento - Conab -;

• Sindicatos patronais e de trabalhadores rurais;

• Banco do Brasil e cooperativas de crédito.

Em última análise, o sistema proposto se assemelha, respeitadas as proporções, ao

concretizado  pelas  centrais  de  abastecimento  -  Ceasas  -  nos  grandes  centros

urbanos.  No entanto,  o  funcionamento  harmonioso de tal  projeto,  muito  antes  de

depender da estrutura física a que se referem os autores da proposta, depende de

gestão  compartilhada  e  de  controle  social  de  tais  centros  de  serviços  e

comercialização, devendo sua implementação estar planejada e sob responsabilidade

do Poder Executivo.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento ao  Secretário  de  Estado da Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento -

Seapa - solicitando que o Estado analise as demandas apresentadas e que, se as

considerar viáveis, providencie o planejamento de seu atendimento para 2013, dando

ciência a esta Casa do posicionamento adotado.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.740/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.740/2012, de autoria  do Sr.  Nilson Sergio Pereira, da Associação dos Pequenos

Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis e Região, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento solicitando seja analisada a demanda de organização de

centros de atendimento aos agricultores familiares em microrregiões, com a finalidade

de reunir em local único os escritórios dos diversos órgãos públicos e organizações

relacionadas  a  esse  público,  e  de  cessão  de  espaço  para  comercialização  de

produtos e realização de negócios, com a necessária disponibilização de instalações

físicas,  a  exemplo  de  galpões,  solicitados  por  representantes  de  Divinópolis  e

Candeias,  e,  se  a  considerar  viável,  seja  providenciado  o  planejamento  de  seu

atendimento para 2013, dando ciência à ALMG do posicionamento adotado.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.758/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.758/2012, de autoria do Sr. Francisco Eletâncio

Freire Murta, da Prefeitura Municipal de Coronel Murta, e do Sr. Higor Maciel Coelho,

da Prefeitura Municipal de Berilo, sugere a criação de um banco de alimentos com

estrutura e equipamentos para atender às famílias beneficiárias do Programa Bolsa

Família e de outros programas sociais, nos Municípios de Coronel Murta e Berilo.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em
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Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015 -, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A sugestão apresentada encontra-se no escopo dos programas de aquisição de

alimentos da agricultura familiar. A alimentação é um direito social, nos termos do art.

6º da Constituição Federal, justificando a ação do Estado para a segurança alimentar.

O governo federal executa o Programa de Aquisição Direta de Alimentos - PAA -,

instituído pelo art. 19 da Lei Federal nº 10.696, de 2003. O programa consiste na

compra de alimentos a preços de mercado de agricultores familiares para posterior

distribuição a uma rede socioassistencial integrada a políticas públicas de segurança

alimentar.  Para  os  agricultores  familiares,  o  PAA  traz  segurança  quanto  ao

escoamento da produção e os torna mais independentes de atravessadores. Deve

ser destacado o art. 17 da Lei Federal nº 12.512, de 2011, que permite à União, aos

Estados  e  aos  Municípios  dispensar  o  procedimento  licitatório  para  compras  de

gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares, no âmbito da aquisição

direta de alimentos.

No PPAG 2012-2015, está prevista a Ação 1218  - Fortalecimento da agricultura

familiar para o abastecimento alimentar -, no âmbito da Subsecretaria da Agricultura

Familiar, com recursos de R$1.000,000,00 em 2012, de R$9.000.000,00 em 2013 e

de R$10.000.000,00 anuais a partir de 2014. A Subsecretaria de Agricultura Familiar,

por  adesão  do  Estado  ao  PAA,  nos  termos  da  Resolução  nº  45,  de  2012,  da

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, também é a gestora dos

recursos repassados pelo governo federal e executa parte das ações do PAA em

Minas  Gerais,  em  cooperação  com  as  ações  da  Companhia  Nacional  de

Abastecimento - Conab.

O  programa  Leite  pela  Vida,  no  Programa  165  do  PPAG,  também  contempla

atividades de aquisição direta e de distribuição de alimentos, para produtos lácteos,
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com atendimento nos Municípios referidos na proposição. O programa é gerido pelo

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - Idene.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS - desenvolve um

programa denominado Banco de Alimentos, o qual atua no recebimento de doações

de alimentos considerados impróprios para a comercialização,  mas adequados ao

consumo. Os alimentos são repassados a instituições da sociedade civil  sem fins

lucrativos que produzem e distribuem refeições gratuitamente a pessoas em situação

de vulnerabilidade alimentar. Entretanto, esse programa atende apenas a Municípios

com  mais  de  100.000  habitantes,  não  podendo  contemplar  Berilo,  com  12.307

habitantes no Censo de 2010 nem Coronel Murta, com 9.177 habitantes no Censo de

2010.

A elaboração de um novo programa de aquisição de alimentos apenas para os

Municípios  de  Coronel  Murta  e  de  Berilo  seria  pouco  eficaz em termos  de custo

operacional para o Estado. Consideramos mais viável elaborar um requerimento à

Conab, à Subsecretaria de Agricultura Familiar da Seapa e ao Idene para que incluam

esses dois Municípios nos programas de aquisição direta já existentes.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.758/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.863/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Francisco  Eletâncio  Freire  Murta,  da  Prefeitura

Municipal de Coronel Murta, e pelo Sr. Higor Maciel Coelho, da Prefeitura Municipal

de  Berilo,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao

Subsecretário  de  Agricultura  Familiar,  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,
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Pecuária  e Abastecimento  -  Seapa -,  solicitando atenção para o atendimento dos

Municípios  de  Berilo  e  de  Coronel  Murta  na  execução  das  ações  de  apoio  ao

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - e ao Programa Nacional de Alimentação

Escolar - Pnae.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.863/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Francisco  Eletâncio  Freire  Murta,  da  Prefeitura

Municipal de Coronel Murta, e pelo Sr. Higor Maciel Coelho, da Prefeitura Municipal

de Berilo, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente

da  Companhia  Nacional  de  Alimentos  -  Conab  -  solicitando  atenção  para  o

atendimento dos Municípios de Berilo e de Coronel Murta na execução das ações de

apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.863/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Francisco  Eletâncio  Freire  Murta,  da  Prefeitura

Municipal de Coronel Murta, e pelo Sr. Higor Maciel Coelho, da Prefeitura Municipal

de Berilo, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - Idene - solicitando atenção para o

atendimento dos Municípios de Berilo e de Coronel Murta na execução das ações do

Programa Leite pela Vida.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .
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André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.769/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.769/2012, de autoria de Nilson Sérgio Pereira e

Adenilson  Martins  Caixeta,  ambos  da  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da

Agricultura Familiar de Divinópolis e Região, solicita a disponibilização de recursos

financeiros para auxiliar na realização do encontro de agricultores rurais do Centro-

Oeste que acontece anualmente no dia ou próximo ao dia do agricultor, 28 de julho.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 5/11/2012, na cidade

de Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O encontro  de  agricultores  rurais  do  Centro-Oeste  mineiro,  realizado  no  dia  ou

próximo ao dia do agricultor, 28 de julho, é um evento de promoção e valorização do

agricultor familiar, onde, em meio às festividades, são discutidas demandas e temas

relacionados ao setor.

Em nosso entendimento, eventos como esse devem contar com apoio do Estado,

pois, além de sua importância como data comemorativa, são também relevantes para

a integração e troca de experiências entre os participantes. Nesse sentido, é oportuno

ressaltar  que  a  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.717/2012,  referente  à  Feira

Estadual  de  Agricultura  Familiar  -  Agriminas  -  ,  destina  R$  50.000,00  para  o  6º

Encontro de Agricultores Rurais do Centro-Oeste, que será realizado na cidade de

Divinópolis em julho de 2013.

Portanto,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

solicitando apoio a esse evento.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.769/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.769/2012, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitando apoio ao 6º Encontro

de Agricultores Rurais do Centro-Oeste, evento que ocorrerá em Divinópolis, em julho

de 2013, uma vez que está sendo apresentada emenda à Lei Orçamentária Anual de

2013 especificando recursos para esse encontro,  no âmbito de ação proposta ao

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de

2013, referente à Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.785/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.785/2012, de autoria das Sras. Maria Dalce

Ricas e Aline Cardoso Arantes Gato, ambas da Associação Mineira de Defesa do

Ambiente  -  Amda  -,  sugere  a  inclusão  de  ação  no  âmbito  do  Programa  182  -

Monitoramento  e  Fiscalização  Ambiental  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015 -,  para a realização de inventário da fauna no

Estado, com meta financeira de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.
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Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexada a

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.791/2012,  também de autoria  das  Sras.  Maria

Dalce Ricas e Aline Cardoso Arantes Gato, ambas da Associação Mineira de Defesa

do Ambiente - Amda -, conforme determina o art.173, § 2º, do Regimento Interno.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa à criação de programa de proteção da fauna no Estado,

no âmbito da Rede de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, no qual constem

ações  como  construção  de  centro  de  reabilitação  e  reintrodução  de  animais

silvestres, fiscalização de criatórios e repressão e educação relativas à caça e ao

tráfico.

Por apresentar semelhança temática, foi anexada à sugestão a Proposta de Ação

Legislativa nº 1791, também de autoria das Sras. Maria Dalce Ricas e Aline Cardoso

Arantes Gato,  da  Associação Mineira  de Defesa do Ambiente -  Amda -,  que  visa

incluir  ação no  Programa 182 -  Monitoramento e Fiscalização Ambiental  -,  com o

objetivo de realizar levantamento da fauna e de suas ameaças no Estado.

A proteção à fauna terrestre foi, por repetidas legislaturas desde 1993, objeto de

projetos  de  lei,  os  quais  foram  sucessivamente  analisados  e  arquivados.  Nessas

análises, ressaltava-se que os animais silvestres constituem bens da União, o que

poderia limitar a atuação no Estado no tema, sendo necessário examinar com cautela

a  viabilidade  de  o  poder  público  estadual  exercer  as  atribuições  de  controle  e

fiscalização da fauna silvestre, exótica, doméstica e domesticada.

Porém,  em  2011,  a  Lei  Complementar  Federal  nº  140  fixou  normas  para  a

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção

das  paisagens  naturais  notáveis,  à  proteção  do  meio  ambiente,  ao  combate  à

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da

flora. Nos termos da norma, os entes federativos podem valer-se de instrumentos de

cooperação institucional  como os consórcios  públicos,  os convênios e acordos de
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cooperação  técnica,  as  comissões  tripartites,  os  fundos  públicos  e  privados  e  a

delegação de atribuições ou da execução de ações administrativas, nos termos da lei.

No que toca à proteção da fauna, caberá ao Estado: elaborar a relação de espécies

da  fauna  e  da  flora  ameaçadas  de  extinção  em  Minas  Gerais,  fomentando  as

atividades que conservem essas espécies “in situ”; controlar a apanha de espécimes

da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa

científica;  aprovar  o  funcionamento  de  criadouros  da  fauna silvestre;  e  exercer  o

controle ambiental da pesca em âmbito estadual.

Desse  modo,  o  poder  público  estadual  deverá  se  estruturar  para  realizar  as

atividades  citadas  das  quais  ainda  não  se  ocupa,  o  que  pode  demandar

reorganização  institucional.  Assim,  sugerimos  aprovar  a  proposta  na  forma  de

requerimento  solicitando  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  que se organize  administrativamente para implantar,

em 2014,  programa destinado à proteção da fauna no Estado, nos termos da Lei

Complementar Federal nº 140, de 2011.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.785/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.785/2012,  de  autoria  de  Maria  Dalce  Ricas  e  Aline  Cardoso  Arantes  Gato,  da

Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  solicitando  que  a  Secretaria  se  estruture

administrativamente  para  implantar,  em  2014,  programa destinado  à  proteção  da

fauna no Estado, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140, de 2011.

Sala das Reuniões, … de ... de ....



189
____________________________________________________________________________

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.792/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.792/2012, de Gildázio Alves dos Santos, da

Regional  Minas  Gerais  do  Movimento  Nacional  de  Direitos  Humanos,  e  outros,

pretende alterar a Ação 4203 - Promoção de Direitos Humanos -, do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas a ampliar a meta física para

5.200  pessoas  atendidas  e  a  meta  financeira  para  R$1.335.000,00  em  2013,

aplicando-se  o  acréscimo  de  R$200.000,00  em  ações  do  Escritório  de  Direitos

Humanos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para aprimorar o Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2012, vem a matéria a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  pretende  alterar  a  Ação  4203  -  Promoção  de  Direitos

Humanos - , do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com

vistas a elevar a meta física para 5.200 pessoas atendidas e a meta financeira para

R$1.335.000,00  em  2013,  acrescentando-se  R$200.000,00  especificamente  na

implantação de um banco de dados que facilite a elaboração de diagnósticos sobre

as violações atendidas, a educação em direitos humanos - cursos e oficinas - e a

assessoria jurídica a casos de violações.

De acordo com a Lei Delegada nº 180, de 2011, o Escritório de Direitos Humanos,

cujas ações a proposta em tela pretende fomentar, faz parte da estrutura orgânica

básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e se encontra

vinculado  à  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos.  Inspirado  em  experiências

internacionais, destina-se a prover meios para efetivar os direitos fundamentais. Para

tanto, possui técnicos sociais especializados nas áreas do Direito, da Pedagogia e da
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Psicologia, bem como estagiários e auxiliares administrativos.

Portanto,  a  matéria  tem  amparo  legal.  Ecoa  princípios  fundamentais  e  normas

expressas  ou  implícitas  em  tratados  internacionais  firmados  pelo  Brasil,  na

Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Ademais, coaduna-se com as

políticas públicas nacionais e estaduais. Possui, ainda, interesse social e legitimidade

política.  Como afirma a justificação apresentada pelo proponente,  “é essencial  ao

planejamento e à organização das políticas públicas realizar coleta, organização e

análise de dados, pelo que é imprescindível a criação de um banco de dados”.

Todavia, pelo art. 168, XVIII, da citada lei delegada, a Sedese “tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que

visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população,  por  meio de ações

relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos”, entre as quais “manter o

Escritório  de  Direitos  Humanos”.  Assim,  o  Programa  011  -  Assistência  Social  e

Direitos Humanos -, especialmente por meio das Ações 4200, 4203 e 4204, já prevê

metas físicas e financeiras que abarcam as sugestões. Para avaliar se tais números

precisam ser ampliados e se a criação de um banco de dados é um instrumento

adequado, são necessárias mais informações a respeito.

Levando-se em conta tais considerações, é recomendável acolher a proposta em

análise, mas na forma de um requerimento para envio de ofício à Sedese, pedindo a

providência  de  envidar  esforços  para  a  elaboração  de  estudos,  diagnósticos  e

avaliações  sobre  as  violações  de  direitos  humanos  em  Minas  Gerais  e  sobre  a

possível criação de um banco de dados a respeito, vinculado ao Escritório de Direitos

Humanos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.792/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.792/2012, de Gildázio Alves dos Santos, da Regional Minas Gerais do Movimento

Nacional de Direitos Humanos, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício à Secretaria  de Estado de Desenvolvimento Social,  pedindo a

providência  de  envidar  esforços  para  a elaboração  de  estudos,  diagnósticos  e

avaliações  sobre  as  violações  de  direitos  humanos  em  Minas  Gerais  e  sobre  a

possível criação de um banco de dados a respeito, vinculado ao Escritório de Direitos

Humanos.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.798/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.798/2012, de Marinalva Maria de Jesus, da

Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, e outros,

encaminha sugestão de alteração de ação relativa à saúde da população indígena do

Programa 237 - Atenção à Saúde -, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 6/11/2012, em Belo

Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  estudo  é  resultante  da  aglutinação  de  duas  reivindicações  da

Associação  dos  Povos  Indígenas  de  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana  no

tocante  à  assistência  à  saúde  dessa  população.  De  acordo  com  a  autora,  há

aproximadamente  3.000 índios  na  Capital  e  em Municípios  vizinhos  que não são

atendidos  pelas  políticas  de  saúde federais  e  estaduais  voltadas  especificamente
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para os povos indígenas,  devido ao fato de não residirem em áreas demarcadas.

Outra questão apontada pela autora é  o fato de esses indígenas não terem sido

contemplados com o programa implantado pela Coordenadoria de Saúde Indígena da

Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  cujo  propósito  é  resgatar  a  medicina  tradicional

indígena e o uso de plantas medicinais nas aldeias.

A  Constituição da  República  de  1988  reconheceu  as  peculiaridades  étnicas  e

culturais  dos  povos  indígenas  e  estabeleceu  os  seus  direitos  sociais.  A Política

Nacional de Saúde Indígena prevê, entre outras coisas, o atendimento diferenciado a

essas  pessoas  no  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -  com  respeito  a  essas

especificidades.  O  subsistema  de  saúde  indígena  do  SUS  está  organizado  em

Distritos Sanitários Especiais Indígenas - Dseis -, que seguem uma lógica territorial,

antropológica, étnica e cultural a fim de promover o acesso aos serviços de saúde por

esses povos. Os Dseis devem prestar atenção básica à população indígena aldeada,

mediante atuação de equipes multidisciplinares de saúde indígena, nos moldes do

Programa  Saúde  da  Família  -  PSF  -,  compostas  por  médicos,  enfermeiros,

odontólogos, auxiliares de enfermagem e Agentes Indígenas de Saúde.

Esse modelo de organização dos serviços de saúde para as áreas indígenas leva

em conta a estrutura de serviços de saúde já existentes, sendo adequada e ampliada

de  acordo  com  as  necessidades  de  cada  local,  e  pode  ser  realizada  de  forma

complementar por Estados e Municípios.

Dessa  forma,  entendemos  que  a  demanda  da  proposta  ora  apresentada  é

pertinente,  pois  contribui  para  superar  as  deficiências  de  cobertura  do  referido

sistema de organização da saúde indígena e promover o acesso integral à saúde dos

indígenas  não  aldeados  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  com  o

reconhecimento  do  valor  e  da  complementariedade  das  práticas  da  medicina

tradicional  indígena,  segundo  as  peculiaridades  de  cada  comunidade,  o  perfil

epidemiológico e a condição sanitária.

Opinamos, pois, pelo acolhimento da proposta em análise na forma dos seguintes

requerimentos: à Secretaria de Estado de Saúde solicitando que esse órgão realize

levantamento junto aos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte sobre

as unidades básicas de saúde de referência para a população indígena não aldeada
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residente nessa região, e à Coordenaria de Saúde Indígena da Secretaria de Estado

de Saúde solicitando a implantação de Programa de Resgate da Medicina Tradicional

Indígena  e  Uso  de  Plantas  Medicinais,  voltado  especialmente  para  a  população

indígena não aldeada de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.798/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Participação  Popular,  atendendo  à  Proposta  Legislativa  nº

1.798/2012, de Marinalva Maria de Jesus, da Associação dos Povos Indígenas de

Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  enviado ofício à Secretaria  de Estado de Saúde solicitando que

esse órgão realize levantamento junto aos Municípios da Região Metropolitana de

Belo Horizonte  sobre  unidades  básicas de  saúde de referência para  a população

indígena não aldeada, residente nessa região.

Sala das Reuniões, ... de … de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Participação  Popular,  atendendo  à  Proposta  Legislativa  nº

1.798/2012, de Marinalva Maria de Jesus, da Associação dos Povos Indígenas de

Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja enviado ofício à Coordenadoria de Saúde Indígena da Secretaria de

Estado de Saúde solicitando a implantação do Programa de Resgate da Medicina

Tradicional Indígena e Plantas Medicinais para a população indígena não aldeada,

especificamente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Sala das Reuniões, … de … de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.838/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.838/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da

entidade Estudantes pela Liberdade, solicita a exclusão da Ação 4561 - Ambientação

- Educação Ambiental em Prédios Públicos de Minas Gerais - do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 e o cancelamento do total dos recursos

previstos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  propõe  a  exclusão  da  Ação  4561  -  Ambientação  -

Educação Ambiental em Prédios Públicos de Minas Gerais. Essa ação, coordenada

pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -, tem como produto o Programa

Ambientação, já implantado, e visa promover o consumo consciente de materiais e a

gestão adequada de resíduos em edificações públicas, bem como a sensibilização

para a mudança de comportamento e a internalização de atitudes ecologicamente

corretas  no cotidiano dos  funcionários  públicos.  Para a  consecução dos objetivos

desse programa, a Feam celebrou termo de compromisso com a Oscip Ambiente

Brasil  Centro  de  Estudos,  responsável  pelo  monitoramento  e  pela  elaboração  de

relatórios com demonstração dos resultados obtidos. Essa ação tem tido uma boa

receptividade nos órgãos públicos, a exemplo da própria Assembleia Legislativa, que

incorporou  o  Programa  Ambientação  no  âmbito  do  seu  projeto  Assembleia

Sustentável. As medidas nele contidas, além dos aspectos quantificáveis na redução
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da  geração  de  resíduos  e  de  ampliação  da  coleta  seletiva,  produzem  resultados

benéficos no campo da educação ambiental.

O  autor  da  proposta  de  ação  legislativa  argumenta  que  a  implantação  do

Ambientação  não  poderia  demandar  o  volume  de  recursos  previstos  para  a

contratação de serviços de terceiros; segundo ele, R$1.415.000,00 seria um valor

incompatível com um projeto que pode ser desenvolvido pelas próprias instituições,

sem maiores custos. Ressaltamos que, conforme oficialmente divulgado, um grande

número  de  instituições  já  aderiram  ao  programa,  cada  qual  gerando  resultados

específicos,  e  estão  integradas  a  um  sistema  que,  buscando  atingir  metas

progressivas  de  ampliação  da  coleta  seletiva  em  prédios  públicos,  necessita,

certamente, de um constante monitoramento e avaliação dos seus resultados.

Nesse sentido, entendemos que seria temerário extinguir o Programa Ambientação,

conforme sugerido,  sendo,  porém,  útil  solicitar  à  Feam  informações  relativas  aos

custos do programa e aos resultados atingidos em sua aplicação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento direcionado à Feam, instituição responsável  pela  execução da Ação

4561.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.838/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.838/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da entidade Estudantes pela Liberdade,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Presidente  da

Fundação Estadual de Meio Ambiente solicitando informações relativas à execução

da Ação 4561 - Ambientação - Educação Ambiental em Prédios Públicos de Minas

Gerais, com explicitação dos custos envolvidos em sua execução e em função do
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termo de compromisso celebrado com a Oscip Ambiente Brasil Centro de Estudos,

que  procede  ao  monitoramento  das  medidas  realizadas  no  âmbito  do  Programa

Ambientação.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.389/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

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

objetivo instituir o Dia Estadual do Músico Militar e foi distribuído às Comissões de

Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, a proposição vem agora a esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 190, combinado

com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.389/2012 pretende instituir o Dia Estadual do Músico Militar, a

ser comemorado anualmente em 22 de novembro, data em que se comemora o Dia

Nacional do Músico.

As  bandas  da  PMMG e do Corpo de  Bombeiros  Militar,  formadas  por  músicos

militares, podem ser consideradas exemplos representativos da cultura mineira, o que

se revela pelas datas em que foram criadas. Segundo informações veiculadas pela

página da Polícia Militar na internet, a primeira banda de música da corporação foi

criada  em  1895,  no  4º  Corpo  Militar  de  Diamantina.  O  pioneirismo  das  bandas

musicais da PMMG é representado por sua orquestra sinfônica, criada em 1948 e

composta por cerca de 50 músicos, todos militares: é a única do gênero na América

Latina. Por outro lado, a Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar foi criada no

ano de 1927,  quando a  corporação ainda se chamava Companhia  de  Sapadores

Bombeiros.

A PMMG conta com 19 bandas de música, sediadas em Belo Horizonte (duas), Juiz

de  Fora,  Diamantina,  Uberaba,  Governador  Valadares,  Bom  Despacho,  Lavras,
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Barbacena, Montes Claros, Manhuaçu, Passos, Ipatinga, Patos de Minas, Uberlândia,

Teófilo  Otoni,  Pouso  Alegre,  Ubá  e  Divinópolis  (Disponível  em:

<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/bpgd/conteudo.action?conteudo=219

&tipoConteudo=destaque>.  Consulta  em:  31/10/2012).  Essas  bandas  executam

concertos e apresentações em solenidades cívicas e militares de importância regional

ou nacional, apresentações artísticas e culturais e eventos de caráter filantrópico.

De seu lado, a Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar realiza, em média,

150  apresentações  anuais  em  grandes  teatros,  praças,  escolas,  universidades  e

outros,  divulgando  músicas  populares,  eruditas  e  contemporâneas  para  as  mais

diversas  comunidades.  Com  seus  85  anos  de  existência,  ela  se  tornou mais  um

patrimônio do povo mineiro.

Ademais,  é  de  se  assinalar  que  as  referidas  bandas  realizam  um  importante

trabalho na aproximação entre a Polícia Militar,  o Corpo de Bombeiros Militar  e a

comunidade, posto que atuam como instrumento de apoio às atividades de relações

públicas e repercutem na atividade operacional das corporações.

Daí ser possível se aquilatar a importância da proposição legislativa em análise,

que busca prestigiar o músico militar por meio da criação de data comemorativa.

Conclusão

Fortes nessas razões, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.389/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Jayro  Lessa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Maria  Tereza  Lara  -

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.535/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

declarar  de utilidade pública a  Associação Comunitária  do Córrego Rico e Capão

Grosso, com sede no Município de Perdizes.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.535/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Córrego Rico e Capão Grosso, com sede no Município de Perdizes,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

melhoria das condições econômicas e sociais dessa comunidade.

Com esse propósito, a instituição contribui para o fomento e a racionalização das

explorações  agropecuárias;  presta  assistência  às  famílias  de  agricultores,

especialmente às  crianças,  aos adolescentes e aos idosos;  desenvolve canais de

comercialização dos produtos e serviços de seus assistidos; orienta sobre a defesa

do meio ambiente e mantém serviços de assistência médica, dentária, recreativa e

educacional para o atendimento de seus associados.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária do Córrego Rico e Capão Grosso, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.535/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.536/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos

Produtores Rurais de Pinheiro e Adjacências - ACPPRP -, com sede no Município de

Itamarandiba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto de Lei nº 3.536/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Pinheiro e Adjacências - ACPPRP -,

com sede no Município de Itamarandiba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  prestação  de  assistência  social  a  esses

trabalhadores.

Com tal propósito, a instituição fortalece as organizações econômicas e sociais dos

produtores rurais;  fomenta a  racionalização da produção e da comercialização da

produção de seus associados; orienta-os sobre técnicas agrícolas na confecção de

mudas,  preparo  da  terra,  plantio  e  armazenamento;  luta  pelo  atendimento  das

necessidades de educação, saúde, habitação, transporte e lazer da comunidade que

representa; apoia os movimentos de proteção e preservação ambiental; incentiva a

educação, a cultura, o lazer e o esporte; combate a fome e a pobreza; zela pela

proteção da saúde da família,  da maternidade, da infância e da velhice;  cuida da

habilitação e da reabilitação de pessoas com deficiência.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  ACPPRP,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.536/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Liza Prado, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 142/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  nº

142/2011, decorrente do desarquivamento de Projeto de Lei nº 2.823/2008, declara o

trecho  do  Rio  Piranga  no  Município  de  Ponte  Nova  como  de  preservação

permanente.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

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

Fundamentação

O autor do projeto de lei em comento, ao justificar a proposta de declarar parte do

Rio  Piranga  como  de  preservação  permanente,  no  trecho  compreendido  entre  o

encontro com o Rio do Carmo e a UHE Brecha, enfatiza que a área seria prioritária

para  a  conservação  da  ictiofauna,  por  ser  um  dos  últimos trechos  de refúgio  da

espécie surubim do Rio Doce, ameaçada de extinção.

Em Minas Gerais, a instituição dos rios de preservação permanente, referidos no §

3º do art.  250 da Constituição Estadual,  foi  regulamentada pela Lei nº 10.629, de

1992,  posteriormente  revogada  e  substituída  pela  Lei  nº  15.082,  de  2004,  que

considera como de preservação permanente os cursos de água ou trechos destes

com características excepcionais de beleza ou dotados de valor ecológico, histórico

ou turístico, em ambientes silvestres naturais ou pouco alterados.

Esse tipo de espaço territorial especialmente protegido objetiva manter o equilíbrio

ecológico  e  a  biodiversidade  dos  ecossistemas  aquáticos  e  marginais,  proteger

paisagens  naturais  pouco  alteradas  de  beleza  cênica  notável  e  favorecer  o

desenvolvimento  de  práticas  náuticas  em  equilíbrio  com  a  natureza  e  da  pesca

turística.

Como se depreende, a medida requerida pelo projeto em análise vem ao encontro

de outras iniciativas de defesa dos recursos ambientais, a exemplo do empenho para

a revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas empreendido pelo governo do

Estado, como se observa no PPAG 2012-2015.

Achamos justa,  portanto, a aprovação do projeto de lei  em análise na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 142/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Declara o trecho do Rio Piranga no Município de Ponte Nova como de preservação

permanente.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação :

“Art. 3º - (...)

I  -  a  modificação do leito  e das margens,  ressalvadas a competência da  União

sobre rios de seu domínio e as seguintes intervenções de utilidade pública e interesse

social devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente:

a) construção de estradas e pontes;

b) implantação de obras e serviços de saneamento básico;

c) ações que visem à preservação da saúde pública;”.

Art. 2º - O art. 5º da Lei nº 15.082, de 2004, fica acrescido do seguinte inciso:

“Art. 5º - São rios de preservação permanente:

(…)

VI - o Rio Piranga, no trecho que se inicia imediatamente a jusante da barragem

hidrelétrica de Brecha e vai até a confluência com o Rio do Carmo.".

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Sávio Souza Cruz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.436/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe institui a bacia

hidrográfica como unidade territorial de planejamento no licenciamento ambiental.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/9/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar,

manifestou-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua

forma original.

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

combinado com o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

As bacias hidrográficas podem ser definidas como a área na qual ocorre a captação

de água (drenagem) para um rio principal e seus afluentes devido às características

topográficas  do  terreno.  Os  limites  de  uma  bacia  hidrográfica  são  denominados

divisores  de  águas,  os  quais  as  separam  das  bacias  adjacentes.  As  águas

superficiais,  originárias  de qualquer  ponto da área delimitada pelo divisor,  drenam

para o interior da bacia até o ponto de saída da água na bacia, denominado exutório.

O enfoque de bacias  hidrográficas potencialmente mostra-se bastante  eficaz na

gestão  ambiental,  visto  que  as  bacias  podem  ser  analisadas  como  sistemas

naturalmente  delimitados,  em  que  há  trocas  de  matéria  e  energia  bem  definidas

(como no ciclo da água ou nos processos de erosão e assoreamento), dispostas em

padrões ambientais de paisagem que se diferenciam da cabeceira para a foz. Outra

vantagem desse enfoque é que as bacias hidrográficas permitem uma análise em

múltiplas escalas, desde bacias de grandes rios nacionais que atravessam diversos

Estados  e  deságuam  no  oceano,  ou  sub-bacias  menores  que  as  compõem,  até

microbacias  de  pequenos  riachos,  localizadas,  por  exemplo,  dentro  de  uma

propriedade rural.

A abordagem de análise e gestão de bacias hidrográficas ganhou relevância nas

últimas décadas, com o agravamento de conflitos relacionados ao uso de recursos

hídricos. A Resolução Conama nº 01, de 1986, estabelece que os estudos de impacto

ambiental,  nos  licenciamentos  ambientais,  devem  “definir  os  limites  da  área

geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de

influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual

se localiza” (art. 5º, III).

Com fins de permitir a gestão das águas e enfrentar as situações de sua escassez

e poluição, estruturou-se o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

- SNGRH -, por meio da Lei Federal nº 9.433, de 1997. No inciso V de seu art. 1º, que

trata dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH -, institui-se

a bacia hidrográfica como unidade territorial para implementação da PNRH e atuação

do SNGRH. Com a promulgação dessa lei, as bacias hidrográficas passaram a contar

com  novos  instrumentos  de  gestão,  como comitês  de  bacia,  agências  de  águas,
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outorga  e  cobrança  por  uso  da  água,  enquadramento  de  corpos  d’água,  planos

diretores de bacia hidrográfica, sistemas de informação de recursos hídricos, entre

outros. A Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos

Hídricos, institui esses instrumentos no âmbito estadual.

Nesse  aspecto,  a  adoção  da  bacia  hidrográfica  pelos  demais  instrumentos  da

política  nacional  de  meio  ambiente,  como  as  autorizações  de  intervenção  no

ambiente, conforme proposto pelo projeto em exame, facilitaria em muito sua inter-

relação com os instrumentos já existentes para gestão de bacias. Todavia, sem alterar

o objetivo essencial do referido projeto de lei, propomos uma reformulação de seu

enunciado,  de  modo  a  explicitar  o  atendimento  das  metas  de  qualidade  e  de

quantidade dos cursos d'água no momento da análise dos licenciamentos ambientais.

Fazemos isso por meio da Emenda nº 1.

Nos termos do inciso IV do art. 7º da Lei Federal nº 9.433, de 1997, e do inciso IV

do  art.  11  da  Lei  nº  13.199  de  1999,  os  planos  diretores  de  bacia  hidrográfica

especificarão “metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da

qualidade  dos  recursos  hídricos  disponíveis”.  Os  Planos  Diretores  de  Bacias

Hidrográficas das bacias dos rios de domínio estadual são aprovados pelo respectivo

comitê de bacia (art. 43, inciso III, da Lei nº 13.199, de 1999).

No âmbito do licenciamento ambiental, a análise do impacto do empreendimento

sob  os  aspectos  de  qualidade  e  quantidade  das  águas  da  bacia  hidrográfica  é

essencial  para  integrar  a  gestão  da  bacia  hidrográfica  com  a  gestão  ambiental.

Portanto, acreditamos que a emenda proposta aprimora o projeto de lei em apreço.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.436, de 2011, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao artigo 1º a redação que se segue:

“Art. 1° - A bacia hidrográfica, delimitada pela ár ea de atuação dos comitês de bacia

dos cursos de água de domínio do Estado, deverá ser considerada como unidade

físico-territorial  de  planejamento  para  análise  e  decisão  sobre  os  processos  de

licenciamento ambiental,  especialmente no que se refere às metas de qualidade e
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quantidade, estabelecidas nos respectivos Planos Diretores de Recursos Hídricos.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.077/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.077/2012 visa a alterar a

Lei  Delegada  nº  94,  de  29/1/2003,  que  dispõe  sobre  o  Conselho  Estadual  da

Juventude e dá outras providências.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de

Administração Pública e, por requerimento aprovado em 30/5/2011, à Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude.

Em 14/6/2012 foi realizada audiência pública conjunta das Comissões de Esporte,

Lazer e Juventude e de Participação Popular para debater o projeto.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria na forma do original.

A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  opinou  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento visa a alterar dispositivos da Lei  Delegada nº 94, de

29/1/2003, que dispõe sobre o Conselho Estadual da Juventude - CEJ - e dá outras

providências.  Segundo  mensagem  do  Governador,  que  encaminha  a  proposta,  o

projeto tem o objetivo de adequar a legislação às disposições da Lei Delegada nº 180,

de  20/1/2011,  e  alterar  a  composição  do  Conselho,  no  intuito  de  dar-lhe  maior

pluralidade e viabilizar sua expansão territorial.

O  Conselho  Estadual  da  Juventude,  fórum  legítimo  para  a  discussão  sobre  a

juventude mineira e sobre a articulação das ações governamentais, contribui para o

acompanhamento dos projetos dessa área desenvolvidos pelo Estado. Assim, o CEJ

é ator importante para a efetivação da Política Estadual da Juventude, instituída pela
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Lei nº 18.136, de 14/5/2009, em especial no tocante à articulação entre os Poderes

do Estado, as organizações não governamentais e a sociedade para a realização das

políticas públicas de juventude e à promoção do diálogo e da convivência plural entre

as diversas representações juvenis e entre estas e o governo estadual.

Em síntese, as alterações à Lei Delegada nº 94, de 2003, propostas pelo projeto em

epígrafe são:

1.  correção da  referência  à  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento  Social  e

Esportes  no "caput"  do  art.  1º  e do art.  7º,  em vista da alteração oriunda da Lei

Delegada nº 180, de 2011, que prevê a subordinação do Conselho à Secretaria de

Estado de Esporte e Juventude - SEEJ;

2. redução da idade máxima dos integrantes do Conselho, hoje fixada em 35 anos,

para 29 anos, no "caput" do art. 3º;

3. ampliação do número de membros do conselho dos atuais 14 para 24 membros,

no "caput" do art. 3º;

4.  alteração  da  composição  do  Conselho,  incluindo  um  representante  de  cada

região de planejamento do Estado, nos incisos do art. 3º;

5.  escolha  do  Presidente  e  do  Secretário-Geral  entre  todos  os  membros,

diferentemente  do  processo  vigente,  em que  a  escolha  ocorre  somente  entre  os

membros representantes do Poder Executivo, no "caput" do art. 4º;

6.  possibilidade  de  realização  de  reuniões  virtuais,  por  teleconferência  ou

televideoconferência, no art. 5º.

Em sua análise do projeto,  a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

legalidade,  constitucionalidade  e  juridicidade  da  matéria  na  forma  original  e

considerou que "a reforma da estrutura do Conselho Estadual da Juventude proposta

contribui para que esse órgão possa articular  a política pública da juventude com

mais eficiência e representatividade".

A Comissão de Administração Pública entendeu que a reestruturação prevista no

projeto "aprimora e amplia os mecanismos de atuação de um importante fórum de

discussão das questões da juventude mineira" e apresentou o Substitutivo nº 1, cujo

objetivo foi conferir clareza ao texto e adequá-lo à técnica legislativa.

Em audiência pública conjunta desta Comissão com a Comissão de Participação
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Popular,  realizada  em  14/6/2012  para  debater  o  projeto,  foram  apresentadas

sugestões  de  aperfeiçoamento  do  texto,  com  o  intuito  de  conferir  caráter  mais

democrático  e  representativo  ao  Conselho.  Tais  sugestões  contribuíram  para

qualificar esta análise, a qual apresentamos a seguir.

Com relação ao item nº 1, listado acima, não há óbice para a alteração pretendida,

que  é  adequar  o  texto  da  Lei  Delegada  nº  94,  de  2003,  à  nova  organização

institucional definida pela Lei Delegada nº 180, de 2011.

Quanto ao item nº 2, ratificamos o posicionamento da Comissão de Administração

Pública, que entendeu que a redução da idade máxima dos membros do Conselho se

coaduna com o art. 1º da Lei nº 18.136, de 14/5/2009, que institui a Política Estadual

da Juventude e dá outras providências, prevendo que a referida política é destinada

aos jovens com idade entre 15 e 29 anos.

As alterações listadas nos itens nºs 3 e 4 têm o objetivo de fortalecer o caráter

plural  do  CEJ,  conferindo-lhe  maior  representatividade.  O  acréscimo  de  10

conselheiros,  representantes  das  10  regiões  de  planejamento  do  Estado  e

provenientes  dos  conselhos  municipais  de  juventude,  contribuirá  para  o

fortalecimento da rede de conselhos municipais, que é uma diretriz nacional para o

fomento da participação política da juventude.

Com relação à composição do Conselho, prevista no art. 3º da Lei Delegada nº 94,

de  2003,  cumpre-nos  registrar  as  demandas  apresentadas  pelos  participantes  da

audiência  pública.  O projeto  sob comento  prevê que o CEJ será composto por  7

jovens  indicados  pelo  Governador,  7  representantes  dos  órgãos  e  entidades

especificados no referido artigo, e até 10 presidentes de conselhos municipais, sendo

um de cada região de planejamento em que pelo menos 50% dos Municípios contem

com conselho municipal.

A  fixação  em  lei  das  entidades  com  assento  no  Conselho  foi  fortemente

questionada  pelos  representantes  de  entidades  e  movimentos  da  juventude,

presentes na audiência. Segundo eles, esse critério de composição estaria fora de

sintonia  com  os  avanços  da  democracia,  pois,  diante  da  dinamicidade  da  nossa

sociedade, a capacidade de representação das entidades é um elemento transitório

e, por isso, não deveria figurar na lei, que deve ter um caráter perene.
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Em  relação  à  representação  regional  proposta  no  projeto,  foram  apontados

problemas na forma de escolha dos membros dessa categoria. O fato de somente

presidentes de conselhos municipais poderem compor o CEJ pelo critério regional

poderia acarretar prejuízos à representatividade e à legitimidade do Conselho, uma

vez que os Municípios têm autonomia para compor seus conselhos de juventude e

escolher seus presidentes e não há garantia de que essa escolha seja realizada com

base em princípios democráticos.

Ante essas ponderações, sugerimos, no art. 2º do Substitutivo nº 2, apresentado ao

final deste parecer, que o CEJ seja composto por 7 representantes do poder público,

7 representantes de entidades da sociedade civil que atuem na defesa e promoção

dos  direitos  da  juventude  ou  de  notório  reconhecimento  no  âmbito  das  políticas

públicas de juventude e até 10 representantes de conselhos municipais da juventude,

sendo um de cada região de planejamento. O detalhamento do processo de escolha

dos  membros  nas duas  últimas categorias  seria  definido  em regulamento,  pois  o

caráter  dinâmico  desse  tipo  de  procedimento  precisa  figurar  em  um  instrumento

normativo mais flexível.

A forma de escolha do Presidente e do Secretário-Geral, detalhada no item nº 5 da

lista  acima,  foi  outro  ponto  duramente  criticado.  Atualmente  essa  escolha  é

prerrogativa do Governador do Estado e não há alternância entre as categorias que

compõem  o  Conselho.  Para  garantir  o  equilíbrio  desse  órgão,  que  é  híbrido  e

paritário, sugerimos uma nova redação para o art. 4º da Lei Delegada nº 94, de 2003,

para estabelecer a alternância desses cargos entre as três categorias que comporão

o CEJ.

Quanto  à  alteração  identificada  no  item  nº  6,  que  possibilita  a  realização  de

reuniões  a  distância,  por  meio  de  teleconferência  ou  televideoconferência,

acreditamos  que  tal  medida  contribuirá  para  modernizar  o  funcionamento  do

Conselho e facilitar a realização das reuniões. Contudo, seria necessário definir em

regulamento as normas para realização de reuniões virtuais, garantindo-se assim a

segurança e a legitimidade das deliberações realizadas nesse formato.

Vale  destacar  que,  além  dos  pontos  descritos,  identificamos,  a  seguir,  outros

dispositivos na Lei Delegada nº 94, de 2003, que precisam ser aperfeiçoados.
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No art. 1º, adequação da expressão que identifica a relação do CEJ com a SEEJ,

nos termos da Lei Delegada nº 180, de 2011.

No "caput" do art. 3º, previsão de que os membros do Conselho serão designados

pelo Governador do Estado.

No § 1º do art. 3º, inclusão da expressão "por igual período", estabelecendo na lei o

limite da recondução dos membros do conselho.

No art.  3º,  inclusão do membro do CEJ indicado pela Assembleia Legislativa de

Minas Gerais na categoria dos representantes do poder público.

Nos  arts.  3º  e  4º,  substituição  das  referências  ao  regimento  interno  por

regulamento,  conferindo  maior  liberdade  ao  Poder  Executivo  para  a  forma  a  ser

adotada para disciplinar os procedimentos operacionais do Conselho.

No  art.  5º,  adequação,  com  respeito  à  proporcionalidade,  do  quórum  para

realização das reuniões, tendo em vista o aumento do número de membros.

Destaca-se,  por  fim, a inclusão dos Municípios  que pertencem à região Centro-

Oeste e que não figuravam no texto original do projeto nem no Substitutivo nº 1, da

Comissão de Administração Pública.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.077/2012 na forma do

Substitutivo  nº  2,  apresentado  a  seguir,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Administração Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o Conselho

Estadual da Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Conselho Estadual da Juventude, instituído pelo Decreto nº 27.000, de

14 de maio de 1987, é órgão colegiado de caráter consultivo, que integra a área de

competência  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -,  por

subordinação administrativa, e rege-se pelas disposições a seguir.”.

Art. 2º - O "caput" e o §1º do art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passam a
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vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º

que se seguem:

"Art. 3° - O Conselho Estadual da Juventude será co mposto por até vinte e quatro

membros, com idade máxima de vinte e nove anos, designados pelo Governador do

Estado, sendo:

I - sete representantes do poder público estadual, escolhidos pelo Governador do

Estado;

II  -  sete representantes de entidades da sociedade civil  que atuem na defesa e

promoção dos direitos  da juventude ou de notório  reconhecimento no âmbito das

políticas públicas de juventude, sendo um representante de cada entidade, escolhidos

na forma do regulamento;

III -  até dez representantes de conselhos municipais da juventude, sendo um de

cada região contante no anexo desta lei, escolhidos na forma do regulamento.

§  1º  -  O  mandato  dos  membros  do  Conselho  será  de  dois  anos,  permitida  a

recondução por igual período, na forma definida em regulamento.

(...)

§ 4º - A Assembleia Legislativa indicará um dos representantes do setor público a

que se refere o inciso I do "caput" deste artigo.

§  5º  -  Somente  poderá  eleger  representante  para  o  Conselho  Estadual  da

Juventude a região definida do Anexo desta lei que possuir mais de trinta por cento

dos municípios com Conselho Municipal da Juventude instalado.".

Art. 3º - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 94, de 2003, o Anexo constante no

Anexo desta lei.

Art. 4º - O art. 4º e o art. 7º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 4º - O Conselho terá um Presidente e um Secretário-Geral, escolhidos pelo

Governador  do  Estado  entre  os  membros  representantes  do  poder  público,  da

sociedade civil e dos conselhos municipais, alternadamente.

§ 1º -  As competências do Presidente e do Secretário-Geral do Conselho serão

estabelecidas em regulamento.

§ 2º - O mandato do Presidente e do Secretário-Geral do Conselho Estadual da
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Juventude  é  de  um  ano,  permitida  a  recondução por  igual  período,  na  forma do

regulamento.

(...)

Art.  7º  -  A  Seej  prestará  o  suporte  técnico  e  administrativo  necessário  ao

funcionamento do Conselho Estadual da Juventude, no que se refere a instalações,

equipamentos e recursos humanos.”.

Art. 5º - O § 1º do art. 5º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 3º que segue:

“Art. 5º - (...)

§ 1º - As reuniões ocorrerão com a presença mínima de um terço dos conselheiros.

(...)

§ 3º - As reuniões do Conselho poderão ser realizadas de forma virtual, por meio de

teleconferência ou televideoconferência, na forma do regulamento.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(A que se refere o inciso III do art. 3º da Lei nº , de ,de 20 .)

ANEXO

(A que se refere o inciso III do art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de

2003.)

REGIÕES

I - Central:  Abaeté, Alfredo Vasconcelos, Alvinópolis,  Alvorada de Minas, Antônio

Carlos, Araçaí, Augusto de Lima, Baldim, Barão de Cocais, Barbacena, Barroso, Bela

Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Biquinhas, Bom Jesus do Amparo,

Bonfim, Brumadinho, Buenópolis, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Caeté, Capela

Nova, Capim Branco, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas, Catas Altas da

Noruega,  Cedro  do  Abaeté,  Conceição  da  Barra  de  Minas,  Conceição  do  Mato

Dentro, Confins, Congonhas, Congonhas do Norte, Conselheiro Lafaiete, Contagem,

Cordisburgo,  Corinto,  Coronel  Xavier  Chaves,  Couto  de  Magalhães  de  Minas,

Cristiano  Otôni,  Crucilândia,  Curvelo,  Datas,  Desterro  de  Entre-Rios,  Desterro  do

Melo, Diamantina, Dionísio, Dom Joaquim, Dores de Campos, Entre-Rios de Minas,

Esmeraldas,  Felício  dos  Santos,  Felixlândia,  Ferros,  Florestal,  Fortuna  de  Minas,
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Funilândia, Gouveia, Ibertioga, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Inimutaba, Itabira, Itabirito,

Itaguara,  Itambé  do  Mato  Dentro,  Itatiaiuçu,  Itaverava,  Jabuticatubas,  Jeceaba,

Jequitibá, João Monlevade, Joaquim Felício, Juatuba, Lagoa Dourada, Lagoa Santa,

Madre  de  Deus  de  Minas,  Maravilhas,  Mariana,  Mário  Campos,  Mateus  Leme,

Matozinhos, Moeda, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Morro do

Pilar, Nazareno, Nova Era, Nova Lima, Nova União, Onça de Pitangui, Ouro Branco,

Ouro  Preto,  Paineiras,  Papagaios,  Pará  de  Minas,  Paraopeba,  Passabém,  Pedro

Leopoldo, Pequi,  Piedade do Rio Grande,  Piedade dos Gerais,  Pitangui,  Pompéu,

Prados, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Prudente de Morais, Queluzito,

Raposos, Resende Costa, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso,

Rio Piracicaba, Rio Vermelho, Ritápolis,  Sabará, Santa Bárbara, Santa Bárbara do

Tugúrio,  Santa  Cruz  de  Minas,  Santa  Luzia,  Santa  Maria  de  Itabira,  Santana  de

Pirapama, Santana do Garambéu, Santana do Riacho, Santana dos Montes, Santo

Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, Santo Hipólito, São Brás do Suaçuí,

São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Preto, São

João del-Rei, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Varginha, São

José  do  Goiabal,  São  Sebastião  do  Rio  Preto,  São  Tiago,  Sarzedo,  Senador

Modestino  Gonçalves,  Senhora  dos  Remédios,  Serra  Azul  de  Minas,  Serro,  Sete

Lagoas, Taquaraçu de Minas, Tiradentes, Três Marias e Vespasiano;

II - Mata: Abre-Campo, Acaiaca, Além Paraíba, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Alto Rio

Doce,  Amparo  da  Serra,  Antônio  Prado  de  Minas,  Aracitaba,  Araponga,  Argirita,

Astolfo Dutra, Barão do Monte Alto, Barra Longa, Belmiro Braga, Bias Fortes, Bicas,

Brás  Pires,  Caiana,  Cajuri,  Canaã,  Caparaó,  Caputira,  Carangola,  Cataguases,

Chácara, Chalé, Chiador, Cipotânea, Coimbra, Coronel Pacheco, Descoberto, Diogo

de  Vasconcelos,  Divinésia,  Divino,  Dom  Silvério,  Dona  Eusébia,  Dores  do  Turvo,

Durandé,  Ervália,  Espera  Feliz,  Estrela-d'Alva,  Eugenópolis,  Ewbank  da  Câmara,

Faria  Lemos,  Fervedouro,  Goianá,  Guaraciaba,  Guarani,  Guarará,  Guidoval,

Guiricema,  Itamarati  de  Minas,  Jequeri,  Juiz  de  Fora,  Lajinha,  Lamim,  Laranjal,

Leopoldina,  Lima  Duarte,  Luisburgo,  Manhuaçu,  Manhumirim,  Mar  de  Espanha,

Maripá de Minas, Martins Soares, Matias Barbosa, Matipó, Mercês, Miradouro, Miraí,

Muriaé,  Olaria,  Oliveira  Fortes,  Oratórios,  Orizânia,  Paiva,  Palma,  Patrocínio  do
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Muriaé, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Pedra Dourada, Pedro Teixeira,

Pequeri, Piau, Piedade de Ponte Nova, Piranga, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova,

Porto Firme, Presidente Bernardes, Raul Soares, Recreio, Reduto, Rio Casca, Rio

Doce, Rio Espera, Rio Novo,  Rio Pomba,  Rio Preto, Rochedo de Minas, Rodeiro,

Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Cruz do Escalvado, Santa

Margarida, Santa Rita do Ibitipoca, Santa Rita do Jacutinga, Santana de Cataguases,

Santana do Deserto,  Santana do Manhuaçu,  Santo Antônio do Aventureiro,  Santo

Antônio do Grama, Santos Dumont, São Francisco do Glória, São Geraldo, São João

do Manhuaçu, São João Nepomuceno, São José do Mantimento, São Miguel do Anta,

São  Pedro  dos  Ferros,  São  Sebastião  da  Vargem  Alegre,  Sem-Peixe,  Senador

Cortes, Senador Firmino,  Senhora de Oliveira, Sericita,  Silveirânia, Simão Pereira,

Simonésia, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Tombos, Ubá, Urucânia, Vermelho Novo,

Viçosa, Vieiras, Visconde do Rio Branco e Volta Grande;

III  -  Sul  de  Minas  -  Aiuruoca,  Alagoa,  Albertina,  Alfenas,  Alpinópolis,  Alterosa,

Andradas, Andrelândia, Arantina, Arceburgo, Areado, Baependi, Bandeira do Sul, Boa

Esperança, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus da Penha, Bom

Repouso,  Borda  da  Mata,  Botelhos,  Brazópolis,  Bueno  Brandão,  Cabo  Verde,

Cachoeira  de  Minas,  Caldas,  Camanducaia,  Cambuí,  Cambuquira,  Campanha,

Campestre, Campo do Meio, Campos Gerais, Capetinga, Capitólio, Careaçu, Carmo

da  Cachoeira,  Carmo  de  Minas,  Carmo  do  Rio  Claro,  Carrancas,  Carvalhópolis,

Carvalhos,  Cássia,  Caxambu,  Claraval,  Conceição  da  Aparecida,  Conceição  das

Pedras,  Conceição do Rio Verde,  Conceição dos Ouros,  Congonhal,  Consolação,

Coqueiral,  Cordislândia,  Córrego do Bom Jesus,  Cristina, Cruzília,  Delfim Moreira,

Delfinópolis,  Divisa  Nova,  Dom  Viçoso,  Elói  Mendes,  Espírito  Santo  do  Dourado,

Estiva,  Extrema,  Fama,  Fortaleza  de  Minas,  Gonçalves,  Guapé,  Guaranésia,

Guaxupé,  Heliodora,  Ibiraci,  Ibitiúra  de  Minas,  Ijaci,  Ilicínea,  Inconfidentes,  Ingaí,

Ipuiuna,  Itajubá,  Itamoji,  Itamonte,  Itanhandu,  Itapeva,  Itaú  de  Minas,  Itumirim,

Itutinga, Jacuí, Jacutinga, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Lavras, Liberdade, Luminárias,

Machado, Maria da Fé, Marmelópolis, Minduri, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Monte

Santo de Minas, Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Nepomuceno, Nova

Resende,  Olímpio  Noronha,  Ouro  Fino,  Paraguaçu,  Paraisópolis,  Passa-Quatro,
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Passa-Vinte,  Passos,  Pedralva,  Piranguçu,  Piranguinho,  Poço  Fundo,  Poços  de

Caldas,  Pouso  Alegre,  Pouso  Alto,  Pratápolis,  Ribeirão  Vermelho,  Santa  Rita  de

Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Gonçalo

do Sapucaí, São João Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São

José do Alegre, São Lourenço, São Pedro da União, São Sebastião da Bela Vista,

São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio Verde, São Tomás de Aquino, São

Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador

José Bento, Seritinga, Serrania, Serranos, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tocos do

Moji, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Venceslau Brás e

Virgínia;

IV -  Triângulo: Água Comprida,  Araguari,  Araporã, Cachoeira Dourada, Campina

Verde,  Campo  Florido,  Canápolis,  Capinópolis,  Carneirinho,  Cascalho  Rico,

Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Fronteira,

Frutal, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste,

Monte Alegre de Minas,  Pirajuba,  Planura,  Prata,  Santa Vitória,  São Francisco de

Sales, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, União de Minas e Veríssimo.

V - Alto Paranaíba: Abadia dos Dourados, Arapuá, Araxá, Campos Altos, Carmo do

Paranaíba,  Coromandel,  Cruzeiro  da  Fortaleza,  Douradoquara,  Estrela  do  Sul,

Grupiara, Guimarânia, Ibiá, Iraí de Minas, Lagoa Formosa, Matutina, Monte Carmelo,

Nova  Ponte,  Patos  de  Minas,  Patrocínio,  Pedrinópolis,  Perdizes,  Pratinha,  Rio

Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, São Gotardo,

Serra do Salitre, Tapira e Tiros;

VI - Centro-Oeste: Aguanil, Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Bom Sucesso,

Camacho, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru,

Carmópolis de Minas, Cláudio, Conceição do Pará, Córrego Danta, Córrego Fundo,

Cristais,  Divinópolis,  Dores  do  Indaiá,  Doresópolis,  Estrela  do  Indaiá,  Formiga,

Ibituruna,  Igaratinga,  Iguatama,  Itapecerica,  Itaúna,  Japaraíba,  Lagoa  da  Prata  e

Leandro Ferreira, Luz, Martinho Campos, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Oliveira,

Pains,  Passa-Tempo,  Pedra  do  Indaiá,  Perdigão,  Perdões,  Pimenta,  Piracema,

Piumhi, Quartel Geral, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio

do Monte, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Roque de Minas, São
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Sebastião do Oeste, Serra da Saudade, Tapiraí, Vargem Bonita;

VII  -  Noroeste:  Arinos,  Bonfinópolis  de  Minas,  Buritis,  Cabeceira  Grande,  Dom

Bosco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Natalândia,

Paracatu,  Presidente  Olegário,  São  Gonçalo  do  Abaeté,  Unaí,  Uruana  de  Minas,

Varjão de Minas e Vazante;

VIII  -  Norte:  Águas  Vermelhas,  Berizal,  Bocaiuva,  Bonito  de  Minas,  Botumirim,

Brasilândia  de  Minas,  Brasília  de Minas,  Buritizeiro,  Campo Azul,  Capitão  Eneias,

Catuti,  Chapada Gaúcha, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus,

Cristália, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Engenheiro Navarro, Espinosa, Francisco

Dumont,  Francisco  Sá,  Fruta  de  Leite,  Gameleiras,  Glaucilândia,  Grão-Mogol,

Guaraciama,  Ibiaí,  Ibiracatu,  Icaraí  de  Minas,  Indaiabira,  Itacambira,  Itacarambi,

Jaíba,  Janaúba,  Januária,  Japonvar,  Jequitaí,  Josenópolis,  Juramento,  Juvenília,

Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Mamonas, Manga, Matias Cardoso,

Mato  Verde,  Mirabela,  Miravânia,  Montalvânia,  Monte  Azul,  Montes  Claros,

Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Olhos-d'Água, Padre Carvalho,

Pai  Pedro,  Patis,  Pedras  de  Maria  da  Cruz,  Pintópolis,  Pirapora,  Ponto  Chique,

Porteirinha, Riachinho, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas,

Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Francisco,

São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí,

São João do Paraíso, São Romão, Serranópolis de Minas, Taiobeiras, Ubaí, Urucuia,

Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia e Verdelândia;

IX  -  Jequitinhonha-Mucuri:  Águas  Formosas,  Almenara,  Angelândia,  Araçuaí,

Aricanduva,  Ataleia,  Bandeira,  Berilo,  Bertópolis,  Cachoeira  de  Pajeú,  Capelinha,

Caraí,  Carbonita,  Carlos  Chagas,  Catuji,  Chapada do Norte,  Comercinho,  Coronel

Murta,  Crisólita,  Divisópolis,  Felisburgo,  Francisco  Badaró,  Franciscópolis,  Frei

Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jenipapo

de  Minas,  Jequitinhonha,  Joaíma,  Jordânia,  José Gonçalves  de  Minas,  Ladainha,

Leme do Prado, Malacacheta, Mata Verde, Maxacalis, Medina, Minas Novas, Monte

Formoso, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,

Padre Paraíso,  Palmópolis,  Pavão,  Pedra Azul,  Ponto dos Volantes,  Poté,  Rio  do

Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo
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Antônio  do  Jacinto,  Serra  dos  Aimorés,  Setubinha,  Teófilo  Otôni,  Turmalina,

Umburatiba, Veredinha e Virgem da Lapa;

X -  Rio Doce: Açucena, Água Boa, Aimorés, Alpercata, Alvarenga, Antônio Dias,

Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Campanário, Cantagalo, Capitão

Andrade,  Caratinga,  Carmésia, Central  de Minas,  Coluna, Conceição de Ipanema,

Conselheiro  Pena,  Coroaci,  Coronel  Fabriciano,  Córrego Novo,  Cuparaque,  Divino

das Laranjeiras, Divinolândia de Minas, Dom Cavati, Dores de Guanhães, Engenheiro

Caldas, Entre-Folhas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Frei Lagonegro, Galileia,

Goiabeira,  Gonzaga,  Governador  Valadares,  Guanhães,  Iapu,  Imbé  de  Minas,

Inhapim,  Ipaba,  Ipanema,  Ipatinga,  Itabirinha  de  Mantena,  Itambacuri,  Itanhomi,

Itueta,  Jaguaraçu,  Jampruca,  Joanésia,  José Raydan,  Mantena,  Marilac,  Marliéria,

Materlândia,  Matias  Lobato,  Mendes  Pimentel,  Mesquita,  Mutum,  Nacip  Raydan,

Naque, Nova Belém, Nova Módica, Paulistas, Peçanha, Periquito, Pescador, Piedade

de  Caratinga,  Pingo-d'Água,  Pocrane,  Resplendor,  Sabinópolis,  Santa  Bárbara  do

Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Minas, Santa

Rita do Itueto, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Félix de Minas,

São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São João do Manteninha, São João

do Oriente, São João Evangelista, São José da Safira, São José do Divino, São José

do  Jacuri,  São  Pedro  do  Suaçuí,  São  Sebastião  do  Anta,  São  Sebastião  do

Maranhão,  Sardoá,  Senhora  do  Porto,  Sobrália,  Taparuba,  Tarumirim,  Timóteo,

Tumiritinga, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis e Virgolândia.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

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

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.405/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

remarcação da área e do perímetro do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco,

nos Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras providências.

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  23/8/2011,  o  projeto  foi  preliminarmente

analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,



216
____________________________________________________________________________

constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

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

Fundamentação

A proposição em exame pretende suprimir 856,32ha dos 7.520,7888ha do Parque

Estadual Serra do Ouro Branco, criado pelo Decreto Estadual nº 45.180, de 2009, nos

Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto.

Em sua justificação, o autor da proposta defende a incorporação de novas áreas de

relevante  interesse  ecológico  ou  cênico  ao  parque,  em detrimento  daquelas  que,

embora tenham sido incorporadas à área da unidade de conservação - UC -, não

apresentam  mais  tais  características  por  estarem  antropizadas.  O  autor  destaca

também que, passados dois anos da criação do parque, o poder público ainda não

procedeu  ao  ajuizamento  das  ações  necessárias  à  desapropriação  dos  imóveis

abrangidos pela unidade, o que reflete uma falha estrutural na política estadual de

áreas protegidas: a defasagem e a lentidão no processo de regularização fundiária de

unidades de conservação.

Esse  problema  foi  estudado  por  um  grupo  de  pesquisadores  relacionados  à

Universidade Federal de Lavras e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,

que avaliou a situação de 53 das 58 UCs de proteção integral estaduais existentes

em  2010.  Em  artigo  publicado  no  décimo  número  da  revista  "Geografias",  da

Universidade Federal de Minas Gerais, os pesquisadores registram que 21 unidades

não  tinham  nenhum  hectare  regularizado  (desapropriado  e  indenizado),  enquanto

apenas 12 se encontravam totalmente regularizadas. Isso corresponde ao contraste

de  40%  de  UCs  sem  nenhum  regularização  contra  apenas  16%  totalmente

regularizadas.

Esses  números  se  coadunam com a fala  do  Sr.  Marcos Ortiz,  Diretor-Geral  do

Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -,  proferida  durante  audiência  pública  de

monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, em

4/9/2012. Segundo o Diretor-Geral, o Estado acumula um passivo de mais de 400 mil

hectares não regularizados em UCs, que, devido a imbróglios burocráticos, tem sido

diminuído  apenas  com  recursos  de  compensação  de  reserva  legal.  Trata-se  de
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cenário preocupante, que acarreta sérias consequências à vida dos proprietários de

terras  abarcadas  pelas  UCs  e  à  qualidade  da  proteção  da  biodiversidade  nelas

realizada.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição,  destacando ser  o  projeto de  lei  o

instrumento  adequado  para  proceder  à  redução  dos  limites  de  uma  unidade  de

conservação.  Na  mesma  linha,  opinamos  favoravelmente  à  proposta,  sugerindo

apenas aprimoramentos relacionados à técnica legislativa.  É o que propomos por

meio da Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.405/2012, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos arts. 1º e 2º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica excluída do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, criado pelo

Decreto nº 45.180, de 21 de setembro de 2009, a área de 856,32ha (oitocentos e

cinquenta e seis vírgula trinta e dois hectares) cujo perímetro é descrito no anexo

desta lei.

Art.  2º  -  A descrição do novo perímetro  do  Parque Estadual  da  Serra  do  Ouro

Branco,  já  subtraída  a  área  a  que  se  refere  o  art.  1º,  será  feita  em  decreto,

observados os procedimentos pertinentes.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz,  Presidente -  Gustavo Corrêa,  relator  -  Luzia  Ferreira -  Célio

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.419/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “assegura

ao cônjuge de usuário de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu

nome na fatura mensal de consumo”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 288,

combinado com o art. 102, inciso IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise visa assegurar ao cônjuge de usuário de serviço público o

direito de solicitar às empresas concessionárias de abastecimento de água, telefonia

e  distribuição  de  energia  elétrica  a  inclusão  do  seu  nome  na  fatura  mensal  de

consumo, com o objetivo de atestar a sua residência no âmbito do Estado. De acordo

com o parágrafo único do seu art. 1º, tal garantia estende-se também às pessoas que

vivem em união estável.

Em seu douto parecer, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto

não invade a esfera de competência normativa da União, vez que não legisla sobre

água, energia elétrica ou telecomunicações, mas trata apenas de instituir norma de

cunho administrativo voltada para as empresas concessionários de serviços públicos

do Estado de Minas Gerais, entre as quais destacam-se a Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig - e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas

Gerais  -  Copasa-MG -,  empresas  de  economia  mista  do poder  público  estadual,

integrantes da administração indireta do Executivo. Argumenta, ainda, que "o direito

que ora se pretende assegurar ao cônjuge não pode ser visto como um desrespeito à

autonomia administrativa  dessas entidades,  pois  a simples inserção de nomes na

fatura  mensal  de  consumo,  por  força  de  ato  legislativo,  não  tem  o  condão  de

modificar sua estrutura administrativa interna nem de comprometer o alcance de seus

objetivos institucionais".

Demonstrada a viabilidade jurídica do projeto, aquela Comissão pertinentemente

entendeu que a intenção central "não é garantir o direito do cônjuge do consumidor

de serviço público de solicitar a inclusão de seu nome na fatura, e sim assegurar

diretamente  a  inserção  do  nome  na  fatura",  pois  "já  é  facultado  ao  interessado

proceder a esse tipo de solicitação à empresa concessionária, com fulcro no amplo

direito  de  petição,  embora  não  lhe  seja  assegurada  a  resposta  positiva,  pois  o

assunto dependeria da apreciação discricionária de cada entidade".
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Em  função  desse  entendimento,  o  mesmo  órgão  colegiado  apresentou  o

Substitutivo nº 1, que corrige tal equívoco ao assegurar diretamente ao cônjuge ou à

pessoa que vive em união estável o direito à inserção de seu nome na fatura mensal,

por meio de solicitação expressa. Dessa forma, fica afastada a possibilidade de se

frustrar a finalidade da pretendida norma e comprometer sua eficácia.

No  entanto,  tendo  em  vista  questionamento  levantado  neste  órgão  colegiado

durante a fase  de  discussão da matéria acerca  do  risco de responsabilização do

cônjuge ou da pessoa que mantém união estável com o titular da conta dos referidos

serviços públicos, os quais poderiam vir a ser responsabilizados pelo não pagamento

e,  consequentemente,  ter  seus nomes negativados  em  cadastros  de  proteção  de

crédito, este relator entende por bem apresentar, no final deste parecer, o Substitutivo

nº 2.

Esse substitutivo,  além de tornar explícita  a inexistência de relação solidária de

responsabilidade civil entre as citadas partes, aprimora o projeto, de modo que, em

vez de conceder direito a terceiros, obriga as empresas concessionárias prestadoras

dos  referidos  serviços  públicos  a  incluir  na  fatura  mensal  de  consumo,  mediante

expressa  solicitação  do  titular  da  conta,  o  nome  daquelas  pessoas.  Além  disso,

acrescenta cláusula de enunciação das penalidades a serem aplicadas na hipótese

de descumprimento da norma, atribuindo ao competente órgão do Programa Estadual

de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-MG - a competência de fiscalizar e

aplicar  as  penalidades.  Também merece destaque o dispositivo acrescentado que

destina  ao  Fundo Estadual  de  Proteção  e  Defesa do Consumidor  -  FEDPC -  os

recursos arrecadados em virtude da aplicação das multas.

Cabe  esclarecer  que,  por  inexistir  concessionária  de  serviço  de  telefonia  sob

controle acionário de nosso Estado, obviamente o substitutivo ora apresentado não

inclui  essa  categoria  de  empresa  no  rol  daquelas  que  deverão  sujeitar-se  à

pretendida norma.

No tocante  ao  exame de mérito  da  matéria,  objetivo  precípuo desta  Comissão,

cumpre-nos ressaltar que a proposição, nas palavras do autor, "busca dar solução ao

constrangimento a que muitos cidadãos estão submetidos pelo fato de não possuírem

comprovante de residência", e que tais cidadãos, em sua maioria, são constituídos de
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mulheres casadas ou pessoas em união estável.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.419/2012 na forma do Substitutivo nº 2, formalizado a seguir, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Obriga  as  empresas  concessionárias  de  prestação  de  serviços  de  água  e  de

energia elétrica, controladas pelo Estado de Minas Gerais, a incluir na fatura mensal,

por expressa solicitação do titular da conta, o nome do seu cônjuge ou da pessoa

com quem mantiver união estável.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas concessionárias de prestação de serviços de água e de

energia  elétrica,  controladas  pelo  Estado de Minas  Gerais,  obrigadas  a  incluir  na

fatura de conta mensal, por expressa solicitação do titular da conta, o nome do seu

cônjuge ou da pessoa com quem mantiver união estável.

Parágrafo único - A inclusão do nome das pessoas a que se refere este artigo não

implica a existência de obrigação solidária civil com o titular da conta.

Art. 2º - O não atendimento à obrigação de que trata esta lei implica as seguintes

penalidades administrativas:

I - advertência;

II - multa prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em outras

normas relativas à defesa do consumidor.

§  1º  -  A fiscalização  das  relações  de  consumo e  a  aplicação  das  penalidades

administrativas  referidas  nos  incisos  deste  artigo  serão  implementadas  e

regulamentadas  pelo  Programa Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do Consumidor  -

Procon-MG -, no âmbito de sua competência, nos termos da Lei Federal nº 8.078, de

1990,  do  Decreto  Federal  nº  2.181,  de  1997,  do  art.  14 do Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  do  Estado  e  da  Lei  Complementar

Estadual nº 34, de 1994, bem como nos termos da legislação complementar.

§ 2º - Os recursos arrecadados nos termos do inciso II e do § 1º deste artigo serão

destinados ao Fundo Estadual  de Proteção e Defesa do Consumidor -  FEDPC -,
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criado pela Lei Complementar Estadual nº 66, de 2003.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro, relator - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.587/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

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

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

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição  sob  comento  visa  criar,  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em

Comissão do Quadro de Pessoal  dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do

Estado, a que se refere o Anexo III da Lei nº 16.180, de 2006, os seguintes cargos: 1

cargo de Superintendente, padrão MP-83; 3 cargos de Coordenador II, padrão MP-

75; 1 cargo de Coordenador I, padrão MP-71; 2 cargos de Assessor Administrativo do

PGJ, padrão MP-83; 1 cargo de Assessor IV, padrão MP-73; 2 cargos de Assessor III,

padrão MP-70; 2 cargos de Assessor II, padrão MP-67; e 20 cargos de Assessor I,

padrão MP-59, perfazendo o total de 32 cargos comissionados.

O projeto estabelece que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão por

conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, respeitado-se o

disposto  na  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  popularmente conhecida

como Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na justificação do projeto, o Procurador-Geral de Justiça alega que a mencionada

instituição  efetivou  a  contratação  de  consultoria  técnica  especializada  para  a
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realização de diagnósticos institucionais e elaboração de planos estratégicos de ação

com  vistas  à  reestruturação  das  promotorias  de  justiça.  Como  resultado,  “a

consultoria recomendou a ampliação do quadro de assessoramento dos órgãos de

execução  avaliados,  com  o  fito  de  melhor  cumprimento  das  atribuições

constitucionais  ministeriais”.  Alega  ainda  o  Chefe  do  Ministério  Público,  que  “a

proposição justifica-se pela necessidade de se prover o núcleo de negociação de

conflitos ambientais e as promotorias de justiça instaladas nas comarcas localizadas

na região Norte de Minas e nas comarcas-sedes de Municípios com baixo índice de

desenvolvimento humano do nosso Estado com o número adequado de servidores,

visando a resguardar a produtividade e celeridade da atuação ministerial...”.

A proposição deve ser examinada sob duas óticas diferentes. A primeira refere-se

ao instrumento normativo a ser utilizado para a ampliação do quantitativo de cargos

públicos;  a  segunda  diz  respeito  à  iniciativa  para  a  deflagração  do  processo

legislativo.

A  Constituição  do  Estado  enumera,  no  art.  61,  as  matérias  que  devem  ser

disciplinadas por meio de lei em sentido formal, as quais dependem de deliberação

desta Casa Legislativa e posterior sanção do Chefe do Poder Executivo. Essa relação

de  assuntos,  que  tem  natureza  meramente  exemplificativa,  inclui  a  criação,

transformação  e  extinção de  cargo,  emprego e  função públicos  na  administração

direta, autárquica e fundacional e a fixação da remuneração. Embora o dispositivo

não se refira explicitamente à criação de cargos no âmbito do Ministério Público, é

necessário  cotejá-lo  com  outros  preceitos  do  texto  constitucional,  valendo-se  do

método sistemático de interpretação, principalmente com os arts. 66, § 2º e 122 da

mencionada Carta mineira, os quais inseriram o tema no domínio da reserva legal.

Isso exclui a possibilidade de o assunto ser disciplinado em resolução ou qualquer

outro ato normativo interno da citada instituição.

Dessa forma, a criação de cargos públicos, seja no âmbito do Executivo, seja no

âmbito  do  Judiciário  ou  do  Ministério  Público,  só  pode  ser  efetivada  mediante

processo  legislativo  formal,  que  se  desenvolve  de  forma  visível,  transparente  e

democrática, o que é peculiar ao Estado de Direito.

Quanto  à  iniciativa  para  o  tratamento  da  matéria,  cumpre  ressaltar  que  a
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Constituição  do  Estado,  seguindo  os  parâmetros  da  Constituição  da  República,

contém  regras  básicas  para  a  instauração  do  procedimento  legislativo,  as  quais

constituem projeção específica do princípio da separação de Poderes. O art. 66 da

Carta mineira enumera as matérias de iniciativa privativa dos órgãos constitucionais,

entre  os  quais  se  destaca  o  Ministério  Público.  Assim,  o  §  2º  do  art.  66  da

mencionada Carta política faculta ao Procurador-Geral de Justiça a apresentação de

projetos  que  dispõem sobre  a  criação,  a  transformação e  a  extinção de cargo e

função públicos  no  âmbito da  instituição e dos serviços auxiliares  e a  fixação da

remuneração,  observados,  entre  outros,  as  diretrizes  fixadas  na Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. Prerrogativa análoga consta no art. 122, I, da Constituição do Estado,

o  qual  assegura  ao  Ministério  Público  a  prerrogativa  de  propor  ao  Legislativo  a

criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação do

subsídio de seus membros e a remuneração de seus servidores.

Como o  projeto  cuida  especificamente  de  criação de cargos  comissionados,  os

quais não dependem de aprovação prévia em concurso público, é oportuno assinalar

que eles estão preordenados às atribuições de direção,  chefia e assessoramento,

com base no art. 37, V, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda à

Constituição nº 19, de 1998. Nesse ponto, saliente-se que os 32 cargos em comissão

de que trata o projeto destinam-se às atividades previstas na Lei Maior, o que atesta a

constitucionalidade da medida proposta.

No  que  diz  respeito  às  exigências  do  art.  16  da  Lei  Complementar  nº  101,  o

Ministério  Público  encaminhou  a  esta  Casa a  projeção  de  impacto  orçamentário-

financeiro  decorrente  da  criação  desses  cargos.  Assim,  a  projeção  anual  das

despesas  será  de  R$1.159.746,00,  com  o  impacto  de  0,28%  na  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Lembre-se que a efetiva ocupação dos cargos comissionados que ora se pretende

criar  está  condicionada  à  disponibilidade  orçamentária  ou  à  abertura  de  crédito

suplementar  e  que  as  despesas  do  Ministério  Público  não  excedam  os  limites

impostos pela mencionada norma complementar.

Constata-se,  pois,  que  o  projeto  está  em  sintonia  com  as  disposições

constitucionais pertinentes, seja no que se refere ao princípio da reserva legal, seja
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no que diz respeito à iniciativa para a deflagração do procedimento de elaboração

legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.587/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.004/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe visa alterar

o inciso I do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5/1/2012, que dispõe

sobre o sistema de ensino da Polícia Militar.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa incluir a menção aos dependentes dos integrantes do

Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  CBMMG  -,  de  modo

expresso, entre o público cujo acesso é prioritário às vagas do Colégio Tiradentes da

Polícia Militar - CTPM. Para tanto, o projeto em comento propõe a alteração do inciso

I do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5/1/2012, que dispõe sobre o

sistema de ensino da Polícia Militar. A referida norma tem a seguinte redação:

“Art.  6° -  Os  CTPMs  são  unidades  autônomas  entre  si ,  instituídas  por  ato  do

Comandante-Geral da Polícia Militar, e têm como objetivo preparar os alunos para o

ingresso à carreira militar.

Parágrafo único - Os CTPMs mantêm regime disciplinar compatível com o preparo

para o ingresso à carreira militar,  e  suas  vagas destinam-se ao seguinte  público,

observada a ordem de prioridade a seguir:
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I - dependentes de militares da PMMG;

II - dependentes de servidores das carreiras a que se referem os incisos VII a XI do

art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004;

III - demais candidatos que preencham os requisitos de seleção das unidades.”.

Da forma como está redigido, o dispositivo legal que se pretende modificar pode

ensejar desigualdade de tratamento entre os integrantes da Polícia Militar e do Corpo

de  Bombeiros  Militar  no  que  diz  respeito  à  ordem  de  prioridade  tradicionalmente

observada na destinação das vagas dos CTPMs aos seus dependentes.

Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 39, de 2/6/1999, o Corpo de

Bombeiros Militar foi separado da estrutura orgânica da Polícia Militar. Desse modo, a

menção  do  inciso  I  do  parágrafo  único  do  art.  6º  da  Lei  nº  20.010,  de  2012,  a

“dependentes  de  militares  da  PMMG”  pode  ensejar  a  interpretação  de  que  os

dependentes dos bombeiros militares não tenham o mesmo direito que assiste aos

filhos  dos  policiais  militares  quanto  ao  acesso  prioritário  de  vagas  no  Colégio

Tiradentes.

Corroboramos o entendimento, manifestado no 1º turno, de que os dependentes

dos membros de ambas as corporações devem ser portadores dos mesmos direitos e

obrigações, uma vez que as duas são de natureza militar.

Na forma do vencido no 1º turno, o inciso I do parágrafo único do art. 6º da Lei nº

20.010, de 2012, passará a ter a seguinte redação:

“Art. 6° - (...)

Parágrafo único - (...)

I - dependentes de militares da PMMG e do CBMMG;”.

Portanto, concordamos com o vencido no 1º turno, o qual,  além de promover a

modificação pretendida pelo projeto original, corrigiu erro de remissão constante da

proposição.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.004/2012,

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sargento Rodrigues -



226
____________________________________________________________________________

Tiago Ulisses - Rogério Correia - Glaycon Franco - Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 3.004/2012

(Redação do Vencido)

Altera o inciso I do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de

2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (…)

Parágrafo único - (...)

I - dependentes de militares da PMMG e do CBMMG;”.

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

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1, 2 E 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.538/2012*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 321/2012, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a

contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  no  âmbito  do

Programa de Aceleração do Crescimento - Mobilidade Grandes Cidades.

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

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  manifestou-se

favoravelmente à aprovação do projeto em sua forma original.

Em Plenário, na fase de discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas as

Emendas no 1, de autoria do Deputado Rogério Correia, nº 2, de autoria da Deputada

Maria Tereza Lara, e nº 3, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, que vêm a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº  1,  de  autoria  do Deputado Rogério  Correia,  suprime o  art.  3º  da
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proposição original, renumerando os demais. O art. 3º do projeto em tela dispõe que

“os  recursos  provenientes  da  operação  de  crédito  de  que  trata  esta  lei  serão

consignados como receita orçamentária do Estado”.

Observa-se, nessa emenda, impropriedade técnica, haja vista que a operação de

crédito  de  que  trata  o  projeto  em  epígrafe  deve  ser  consignada  como  receita

orçamentária do Estado. Segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 4.320, de 1964, que

estatui  as  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  elaboração  e  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,

a Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de

crédito  autorizadas  em  lei.  Tal  comando  é  conhecido  como  o  princípio  da

universalidade do orçamento público, estando alinhado ao art. 2º da lei supracitada,

que dispõe que a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de

forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do

governo,  obedecidos  os  princípios  de  unidade,  universalidade  e  anualidade.  Isto

posto, verifica-se a impossibilidade de se suprimir o art. 3º do projeto de lei original,

haja  vista  que  a  operação  de  crédito  deve  ser  contabilizada  como  receita

orçamentária do Estado, possibilitando o ingresso dos recursos em seu patrimônio e

viabilizando financiar as ações públicas inicialmente propostas.

A Emenda nº 2,  por  sua vez,  de autoria  da Deputada Maria Tereza Lara,  dá a

seguinte redação ao art. 1º do projeto em comento:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado no “caput”

serão aplicados nas atividades e projetos do Estado, em especial em ações definidas

no Plano Plurianual de Ação Governamental  relacionadas à mobilidade urbana da

Região Metropolitana de Belo Horizonte”.

O parágrafo único do art. 1º do projeto de lei, na sua forma original, dispõe que:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado no “caput”

serão aplicados nas atividades e projetos do Estado, em especial em ações definidas

no Plano Plurianual de Ação Governamental relacionadas às áreas de infraestrutura e

mobilidade urbana”.
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Verifica-se que a  Emenda nº  2  suprimiu  a  área de infraestrutura  e  adicionou a

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  como objeto  a  ser  contemplado  com  os

recursos  resultantes  do  financiamento  proposto.  O  projeto  de  lei  em  sua  forma

original,  apesar  de  dispor  em  seu  art.  1º  que  os  recursos  seriam  aplicados  na

melhoria e expansão do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte, expande a

atuação do Estado ao definir, no parágrafo único do art. 1º, que serão contemplados

com os recursos as áreas de infraestrutura e mobilidade urbana definidas no Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental.  Entendemos  que  a  Emenda  nº  2  restringe a

atuação do Estado na utilização dos recursos resultantes da operação de crédito,

limitando o alcance das políticas públicas planejadas.

Por último, a Emenda nº 3, que foi apresentada em Plenário pelo Deputado Sávio

Souza Cruz, dá a seguinte redação ao art. 1º da proposição em análise:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito junto à

Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração de Crescimento -

Mobilidade  Grandes  Cidades,  até  o  valor  de  R$  750.000.000,00  (setecentos  e

cinquenta milhões de reais), a serem aplicados nas obras de implementação da linha

2 do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte”.

O art. 1º do projeto de lei em tela, na sua forma original, dispõe que:

“Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito junto à Caixa

Econômica  Federal,  no  âmbito  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  -

Mobilidade  Grandes  Cidades,  até  o  valor  de  R$  750.000.000,00  (setecentos  e

cinquenta milhões de reais), a serem aplicados na melhoria e expansão do metrô da

Região Metropolitana de Belo Horizonte.”.

Verifica-se  que  a  Emenda  nº  3  fixou,  no  projeto  de  lei  autorizativo  de  crédito,

destinação específica para o financiamento, qual seja as obras de implementação da

linha 2 do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme já exposto

anteriormente, essa emenda limita o escopo do projeto em comento, haja vista que a

negociação  com  a  entidade  financiadora  envolve  outros  parâmetros  que  são

estabelecidos no momento da assinatura do contrato. Isso posto, a Emenda nº 3

também restringe a atuação do Estado na utilização dos recursos pretendidos com a

operação de crédito.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  1,  2  e  3,

apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei nº 3.538/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Tiago  Ulisses,  Presidente  -  João  Vítor  Xavier,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -

Antônio Júlio - Romel Anízio - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella.

* - Fica sem efeito a publicação do Parecer sobre as Emendas nºs 1, 2 e 3 ao

Projeto de Lei nº 3.538/2012, verificada na edição de 30/11/2012, nas págs. 33 e 34.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.288/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia  solicita  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informação relativa  a  formação de

equipe  responsável  pela estruturação da alimentação escolar,  bem como sobre  a

disponibilização de um nutricionista por Superintendência Regional de Ensino e as

medidas  adotadas  para  suprir  a  necessidade  de  profissionais  habilitados  para

elaboração dos cardápios da merenda escolar.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 17/12/2011, vem a matéria a

este  órgão  colegiado  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Conforme  decisão  da  Presidência  desta  Casa,  foi  anexado  à  proposição  em

epígrafe,  nos  termos  do art.  173,  §2º,  do  Regimento  Interno,  o  Requerimento  nº

2.257/2011, da Comissão de Participação Popular,  por conter matéria similar  à do

requerimento em análise,

Fundamentação

O requerimento sob comento solicita informações sobre as medidas adotadas pela

Secretaria  de Estado de Educação -  SEE -  para oferecer  alimentação escolar  de

qualidade, conforme determinado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar -

Pnae -,  sobretudo com relação ao acompanhamento  das ações  do programa por

profissional habilitado.
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O Pnae, criado em 1955, garante a transferência de recursos do governo federal

para  o  custeio  da  alimentação  escolar  dos  alunos  de  toda  a  educação  básica,

matriculados  em  escolas  públicas  e  filantrópicas.  Seu  objetivo  é  atender  às

necessidades nutricionais básicas dos alunos durante sua permanência na escola,

contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, bem como

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Conforme determina a Lei  Federal nº 11.947, de 16/6/2009,  que dispõe sobre o

atendimento  da  alimentação  escolar,  a  coordenação  técnica  do  programa  nos

Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  deve  estar  sob  responsabilidade  de

nutricionistas  habilitados.  Ante  a  necessidade da atuação  desses  profissionais  no

planejamento  e monitoramento nas ações de alimentação escolar,  seria  desejável

que nutricionistas pudessem compor o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de

Educação em número suficiente para atender a todas as escolas da rede estadual de

ensino, o que não ocorre atualmente. Tal demanda é frequentemente trazida a esta

Casa Legislativa, tanto pelos profissionais da área, quanto pelos gestores escolares.

Atenta a essa importante questão, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

aprovou, em maio de 2011, o Requerimento nº 658/2011, que solicitou providências

para inclusão de profissional da área de nutrição no quadro de pessoal da SEE.

Em  resposta  ao  referido  requerimento,  por  meio  do  ofício  OF.GAB.SEC.  nº

430/2011, datado de 30/8/2011, a Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações

Institucionais informou sobre a impossibilidade de atender à proposta de criação de

cargos de nutricionista na estrutura da Secretaria de Educação. Informou ainda que

outras  alternativas  legais  vêm  sendo  adotadas  para  suprir  as  necessidades

relacionadas à elaboração de cardápios da merenda escolar.

Os  esclarecimentos  prestados  foram,  contudo,  insuficientes.  No  ofício,  não  se

informava o que impossibilita a criação de cargo de nutricionista, nem que medidas

vêm sendo adotadas para garantir o respaldo técnico à elaboração dos cardápios da

merenda  escolar.  Portanto,  julgamos  necessário  que  aquela  Secretaria  seja  mais

específica quanto às informações solicitadas.

O  Requerimento  nº  2.257/2011,  anexado  ao  requerimento  em  epígrafe,  é

decorrente  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.491/2011,  oriunda  do  seminário
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legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,  e  solicita  informações  sobre  as  medidas

adotadas para suprir  a  necessidade de profissionais  habilitados à elaboração dos

cardápios  da merenda escolar.  Como a solicitação do requerimento anexado está

contida  no requerimento em epígrafe,  as  considerações deste parecer se aplicam

também a ele.

Por fim, cumpre-nos informar que o requerimento em tela está respaldado pelo art.

54,  §  2º,  da  Constituição Estadual,  que estabelece  a  prerrogativa  da  Assembleia

Legislativa de encaminhar, por meio de sua Mesa, pedido de informação à Secretário

de  Estado,  configurando  crime  de  responsabilidade  a  sua  recusa  ou  seu  não

atendimento. Além disso, com base nas prerrogativas constitucionais atribuídas ao

Poder Legislativo pelo art. 62, XXXI, da Carta Estadual, de fiscalizar e controlar os

atos do Poder Executivo e de sua administração indireta, consideramos não haver

óbices jurídicos ao encaminhamento da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.288/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Inácio Franco - Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.333/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, o Deputado Célio Moreira requer ao Presidente

da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Saúde

de Minas Gerais solicitando informações sobre os dados estatísticos do número de

pessoas com epidermólise bolhosa no Estado e sobre as providências tomadas com

relação ao pronto atendimento aos portadores da doença.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as
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ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

O  requerimento  em  tela  visa  a  obter  informações  sobre  dados  estatísticos

referentes ao número de pessoas com epidermólise bolhosa no Estado e sobre as

providências tomadas pelo poder público para o pronto atendimento aos portadores

da doença, de modo a garantir-lhes o adequado tratamento.

O termo “epidermólise bolhosa” - EB - refere-se ao grupo de doenças epidérmicas

raras, de caráter hereditário, que se caracterizam por uma grande sensibilidade da

pele  e  das  mucosas,  levando  à  formação de bolhas.  As  primeiras  manifestações

surgem ao nascimento ou logo após, em áreas de pressão ou trauma: mãos, pés,

joelhos, cotovelos, coxas. Anemia e desnutrição podem ser decorrências secundárias

dos problemas de alimentação que muitas vezes se desenvolvem nesses pacientes,

além das perdas que se dão pela pele.

Nas  suas  formas  mais  graves,  também  chamadas  distróficas,  a  epidermólise

bolhosa pode levar ao óbito. Mas, em todos os casos, os portadores dessa doença

genética ficam mais susceptíveis a infecções por causa da constante exposição de

camadas internas da pele.

O  portador  de  epidermólise  bolhosa  precisa  eventualmente  de  suplementos

vitamínicos e proteicos, uma vez que perde essas substâncias nas erupções típicas

da  doença.  A  sua  alimentação  deve  ser  variada  e  saudável,  com  uma  dieta

equilibrada  e  rica  em  vitaminas  e  proteínas,  permitindo  a  correta  reposição  das

perdas ocasionadas pela doença.

Embora as lesões possam perpetuar-se, algumas formas que a doença assume

tendem a melhorar na puberdade,  e a complicação mais  frequente e temida,  que

deve ser  evitada,  é  a  infecção das bolhas.  Quando isso  ocorre,  o  paciente  pode

apresentar febre, diarreia e vômito, entre outros sintomas. Nessas circunstâncias, o

uso  de  antibióticos  é  indicado,  com  prescrição  do  dermatologista  após  exame

específico.

Outras  medidas  gerais  de  proteção  a  traumas  cutâneos  são:  curativos  com

antibióticos,  cuidados  especiais  com  a  higiene  dos  dentes,  dietas  pastosas  e

complementação vitamínica, em caso de ferimentos da mucosa oral e esofágica e
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para o combate à anemia, assepsia das bolhas com soro fisiológico e bandagens

suaves.

A Lei Estadual nº 15.679, de 20/7/2005, que dispõe sobre o controle dos casos de

epidermólise bolhosa em Minas Gerais, estabelece que as instituições ambulatoriais e

hospitalares  do  Estado  notificarão  mensalmente  à  Secretaria  de  Saúde  sobre  os

casos da doença diagnosticados e que caberá a esse órgão manter o cadastro de

ocorrência da EB.

Tendo  em  vista  as  peculiaridades  do  manejo  clínico  da  epidermólise  bolhosa,

entendemos que a solicitação apresentada por intermédio da proposição em análise é

pertinente, uma vez que as informações solicitadas poderiam ser úteis para traçar

estratégias de aperfeiçoamento dos protocolos clínicos existentes para diagnóstico e

controle precoce da doença, assim como conscientização e orientação da população

quanto a esses fatores.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.333/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Inácio Franco - Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.339/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  do  Deputado Marques  Abreu,  a  proposição em epígrafe  requer  seja

encaminhado pedido de informações à Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas sobre a fiscalização das motocicletas que transitam no Estado, o número de

multas emitidas e o número de acidentes envolvendo motociclistas em 2011.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012,  vem a  matéria  a  este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  estudo  foi  apresentada  pelo  Deputado  Marques  Abreu,  em

atenção a carta de um cidadão preocupado com a grande quantidade de crimes e

acidentes  envolvendo  motocicletas,  conforme  apontado  em  reportagem  do  jornal
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“Estado de Minas”, na edição de 25/1/2012. Por meio dela, o autor requer envio à

Secretaria  de Estado de Transportes  e Obras Públicas de pedido de informações

sobre a fiscalização das motocicletas que transitam no Estado, o número de multas

emitidas em razão de infrações de trânsito cometidas por esse tipo de veículo em

2011 e o número de acidentes envolvendo motociclistas.

As  questões  apresentadas pelo  autor  da  matéria  são,  sob o  ponto  de vista  do

mérito, claramente pertinentes. Entre 1996 e 2010, de acordo com o Ministério da

Saúde, o número de mortes em acidentes com motocicletas aumentou mais de 10

vezes. Como a maioria dos acidentados são pessoas jovens, com 39 anos ou menos,

aqueles que não perdem a vida têm a perspectiva de afastamento prolongado dos

estudos e também do mercado de trabalho, o que pode culminar em aposentadoria

precoce, com impactos familiares e sociais importantes, bem como na deterioração

do orçamento da seguridade social e da previdência.

Preocupante também é o uso crescente de motocicletas em crimes diversos. Por

exemplo, em Belo Horizonte, segundo estatísticas da Polícia Civil, 60% dos assaltos

registrados envolvem criminosos que utilizam motos. Modalidades de assalto como

aquela  conhecida  como  “saidinha  de  banco”  são  grandemente  favorecidas  pela

facilidade de fuga que as motos proporcionam.

Além disso, são notórias as infrações cometidas pelos motociclistas, eventualmente

por trabalhadores que têm de cumprir prazos exíguos exigidos nos motofretes, mas

também por aqueles que usam as motos apenas como meio de transporte pessoal.

Do ponto de vista da competência legal, a matéria também encontra guarida, pois a

esta Assembleia Legislativa foi conferida a atribuição de acompanhar e fiscalizar as

atividades do Poder Executivo. É nesse âmbito que se insere, por exemplo, o art. 54

da Constituição Estadual,  que estabelece a competência da Mesa da Assembleia

para envio de pedido escrito de informação a autoridades estaduais, sendo que a

recusa,  o  não  atendimento  ou  o  envio  de  informação  falsa  constituem  infrações

sujeitas a responsabilização.

Cabe também lembrar o art. 79, VIII, do Regimento Interno, que atribui a esta Mesa

a competência de emitir  parecer sobre requerimento de pedido de informações às

autoridades estaduais, quando relacionado com fato sujeito a controle e fiscalização
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da Assembleia Legislativa. Ora, a política estadual de trânsito e segurança, sendo

política pública, encontra-se entre os fatos sujeitos ao controle do Poder Legislativo

mineiro.

Cabe notar, entretanto, que, o órgão responsável pelo planejamento, coordenação,

supervisão e execução das atividades de trânsito no Estado é o Departamento de

Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG. Assim, é a ele, e não, à Secretaria de Estado

de Transportes e Obras Públicas, cujas responsabilidades são ligadas principalmente

a infraestrutura, que deve ser endereçado o pedido de informações a que se refere a

matéria. Dessa forma, é apresentada emenda ao requerimento na parte conclusiva do

parecer.

Conclusão

Diante  do  apresentado,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  2.339/2012

com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Substituam-se, no corpo do requerimento, os termos “ao Exmo. Sr. Secretário de

Estado de Transportes e Obras Públicas” pelos termos “à Chefia do Departamento de

Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - Paulo Guedes - Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.340/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  análise,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado

de Saúde solicitando informações sobre o número de pessoas acidentadas e feridas

em razão das enchentes ocorridas recentemente, bem como as medidas profiláticas

adotadas para evitar o surto de doenças relacionadas a enchentes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2012, vem a proposição agora à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as

ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

Nos  meses  de dezembro  de 2011 e  janeiro  de  2012 fortes  chuvas atingiram o

Estado. Esses eventos naturais provocaram enchentes em diversos Municípios, o que

levou muitos deles a decretarem estado de calamidade pública.

As inundações figuram entre as catástrofes naturais que mais danos ocasionam à

saúde pública e ao patrimônio, com elevada morbimortalidade, em decorrência do

efeito direto das enchentes e das doenças infecciosas secundárias aos transtornos

nos sistemas de água e saneamento. Ao passar por áreas urbanas ou rurais, a água

das enchentes agrega resíduos e micro-organismos de várias origens, que podem

contaminar e provocar doenças nas pessoas que tiveram contato direto ou indireto

com  ela.  Isso  porque  os  resíduos  contidos  nessa  água  podem  impregnar  e

contaminar todos os locais atingidos pelas enchentes, como pisos, paredes, móveis e

outros objetos das residências.

É  essencial,  portanto,  tomar  medidas  para  evitar  a  disseminação  de  doenças,

sobretudo  as  transmitidas  por  água,  alimentos,  vetores,  reservatórios  e  animais

peçonhentos.  Essas  medidas  seriam  a  intensificação das  ações  de vigilância  em

saúde de forma oportuna, coordenada e articulada com outros setores (públicos e

não governamentais) e com base em dados para a tomada de decisões.

A experiência da vigilância epidemiológica no Brasil  demonstra que as principais

ocorrências  após  as  inundações  são  os  traumatismos  (afogamentos,  lesões

corporais,  choques  elétricos,  etc.),  os  acidentes  por  animais  peçonhentos  e  o

aparecimento de surtos de doenças infecciosas, particularmente a leptospirose, e de

doenças de transmissão hídrico-alimentar.

Os  traumatismos  ocorrem  ao  longo  de  todas  as  fases  da  inundação,  variando

apenas quanto à sua natureza.

Os surtos de leptospirose, por sua vez, costumam ocorrer imediatamente após a

inundação (na primeira semana), quando o nível da água ainda está baixando ou

quando as pessoas retornam às suas residências e procedem à limpeza das casas. O
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período de incubação vai de 1 a 30 dias após o contato com o agente infeccioso, a

leptospira, a qual é eliminada através da urina dos ratos urbanos e mantida viável na

água e na lama das enchentes.  Portanto,  deve-se estar  alerta à possibilidade de

ocorrência de casos e surtos de leptospirose nas quatro ou cinco semanas que se

seguem ao fim da inundação, com o descenso total das águas.

A veiculação hídrica e alimentar  de micro-organismos pode provocar  a cólera e

doenças  diarreicas  agudas,  que  têm  período  de  incubação  curto,  variando  de

algumas horas a cinco dias. As hepatites A e E apresentam período de incubação

médio  de  30  dias,  podendo  apresentar-se  como consequências  mais  tardias  das

inundações. O aparecimento de focos de mosquito transmissor da dengue também é

motivo de alerta, uma vez que  após a chuva se formam reservatórios de água que

podem se tornar locais para sua reprodução.

Além desses agravos, a aglomeração humana em abrigos coletivos predispõe à

ocorrência de doenças de transmissão respiratória, como pneumopatias e meningites

e,  ainda,  de  doenças  do  trato  gastrointestinal  devido  às  condições  em  que  os

alimentos são preparados e consumidos.

O conhecimento do padrão epidemiológico prévio, isto é, dos níveis endêmicos dos

agravos que podem assumir caráter epidêmico, é útil na orientação das atividades de

vigilância em saúde a serem implementadas,  de acordo com recomendações dos

órgãos de saúde.

Entre as ações da vigilância ambiental a serem realizadas nesse contexto, deve-se

priorizar a vigilância da qualidade da água para consumo humano, o monitoramento

de  riscos  químicos  e  de  outros  riscos  ambientais  específicos  relacionados  às

características das áreas afetadas.

Entre as  ações de vigilância epidemiológica, a vigilância da mortalidade permite

determinar a natureza e as circunstâncias dos óbitos para prevenir eventos futuros

(por exemplo, áreas de ocorrência de traumas por desabamento ou choque elétrico),

e a vigilância de morbidades visa a determinar: 1) aumento de doenças endêmicas e

o  surgimento  de  novas  doenças  na  área;  2)  casos  de  doenças  infecciosas  que

necessitem de controle; 3) casos de lesão por animais peçonhentos.

Por fim, ressaltam-se as estratégias de orientação à população: a informação para
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alerta,  que tem por  objetivo  esclarecer  a  população quanto  aos riscos  imediatos,

evitar o pânico e restabelecer a ordem, e a educação em saúde, que visa divulgar

medidas que possibilitem a proteção da saúde individual e coletiva.

Tendo em vista os problemas econômicos, sociais e de saúde pública ocasionados

pelas  inundações, entendemos que a solicitação apresentada pela proposição em

comento  é  oportuna,  dada  a  importância  do  diagnóstico  situacional  após  as

enchentes,  da  avaliação  das  ações  implementadas  para  solucionar  os  agravos

ocorridos  e  do  delineamento  de  políticas  públicas  para  prevenção  de  situações

semelhantes nos próximos períodos de chuvas.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.340/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Inácio Franco - Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.341/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais

pedido de informações sobre as ações permanentes de prevenção dos problemas

originados pelas chuvas e os valores disponibilizados para o exercício de 2012, as

ações emergenciais adotadas pelo Estado em razão das enchentes e deslizamentos

ocorridos recentemente e o número de desabrigados e desalojados e o respectivo

plano de reassentamento.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012,  a  matéria  vem  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Em sua justificação, o autor esclarece que o requerimento se deve à gravidade dos

impactos causados pelas fortes chuvas ocorridas no início deste ano. Foram muitas

as vítimas e danos decorrentes de enchentes, de alagamentos e de deslizamentos
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que levaram mais de 200 Municípios a decretarem situação de emergência.

O  autor  também  salienta  a  importância  de  se  ter,  por  parte  desta  Casa,  o

acompanhamento  das  ações  desenvolvidas  pelos  órgãos  estaduais  tanto  para  a

recuperação  das  áreas  atingidas  quanto  para  a  prevenção  de  novos  desastres.

Assim, as informações solicitadas proporcionarão uma radiografia geral da situação

do Estado, bem como o diagnóstico dos pontos que deverão receber mais atenção ou

correção no âmbito deste Parlamento.

Como todos pudemos acompanhar no noticiário recente, o último período chuvoso

em Minas Gerais foi um dos mais intensos e desastrosos das últimas décadas: 234

Municípios decretaram situação de emergência e mais de 3,5 milhões de pessoas

foram de alguma forma afetadas.  Conforme dados da Coordenadoria Estadual  de

Defesa Civil  -  Cedec -,  os danos humanos contabilizados até o momento são: 19

mortes, 245 feridos, 1 desaparecido, 9.430 desabrigados e 105.113 desalojados. Já

os  danos  materiais  são:  26.464  casas  danificadas,  1.438  casas  destruídas,  861

pontes danificadas e 584 pontes destruídas.

Esse resumo, por si  só, demonstra a pertinência e importância das informações

solicitadas  para  o  melhor  direcionamento  dos  trabalhos  afetos  ao  tema a  serem

desenvolvidos por esta Casa.

Em relação à competência para o encaminhamento do requerimento em foco, o §

2º do art. 54 da Constituição do Estado determina que "a Mesa da Assembleia poderá

encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o

não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam

crime de responsabilidade”.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.341/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Inácio Franco - Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.730/2012

Mesa da Assembleia

Relatório
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De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição

em epígrafe  solicita  à Presidência da  Assembleia Legislativa  seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Fazenda pedido de informações sobre a receita do último

exercício  financeiro decorrente da  remuneração às seguradoras beneficiadas pelo

DPVAT, nos termos do convênio em vigor, firmado por meio do Denatran.

Publicado no Diário do Legislativo de 25/10/2012, o requerimento foi encaminhado

à Mesa da Assembleia para receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame foi aprovada na 24ª Reunião Ordinária da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, realizada em 17/10/2012, em atendimento a

requerimento  do  Deputado  Antônio  Júlio.  O  objetivo  do  requerimento  é  obter

informação sobre o montante recebido pelo Estado no último exercício financeiro, em

contrapartida à prestação de serviços às sociedades seguradoras beneficiadas pelo

Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres -

DPVAT  -,  nos  termos  do  convênio  em  vigor,  firmado  por  meio  do  Departamento

Nacional de Trânsito - Denatran. Entre os serviços prestados pelo Estado estão a

emissão, o processamento e a cobrança de documento de arrecadação do DPVAT e

o fornecimento de dados cadastrais dos proprietários de veículos automotores para

fins de cobrança do seguro em questão.

Em outro requerimento de autoria da mesma Comissão, foi solicitado ao Chefe do

Departamento  de  Trânsito  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG -  pedido  de

informações  com  o  envio  de  cópia  do  convênio  celebrado  com  as  sociedades

seguradoras beneficiadas pelo DPVAT, por meio do Denatran.

Cabe salientar que, nos termos do § 2º do art. 54 da Constituição do Estado, pode a

Mesa  da  Assembleia  encaminhar  a  Secretário  de  Estado  pedido  escrito  de

informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação

de informação falsa importam crime de responsabilidade. Nos termos do inciso IX do

art.  100 do Regimento Interno,  cabe às  comissões,  em razão da matéria de sua

competência, da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua

constituição, encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito de
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informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Ressalte-se  também  que  a  informação  solicitada  se  insere  entre  as  funções

precípuas do Poder Legislativo, qual seja a função fiscalizadora. Conforme o disposto

no art. 74 da Constituição mineira, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional  e  patrimonial  do  Estado e  das  entidades  da administração indireta  é

exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de

controle interno de cada Poder e entidade. O § 1º do mesmo artigo estabelece que a

fiscalização  e  o  controle  abrangem  a  legalidade,  legitimidade,  economicidade  e

razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e do de que

resulte  nascimento  ou  extinção de direito  ou  obrigação;  a  fidelidade funcional  do

agente responsável  por  bem ou valor  públicos;  e o cumprimento de programa de

trabalho  expresso  em  termos  monetários,  a  realização  de  obra,  a  prestação  de

serviço e a execução orçamentária de propostas priorizadas em audiências públicas

regionais.

Com  o  intuito  de  aprimorar  a  redação  do  requerimento,  tornando  mais  clara  a

natureza da receita objeto do pedido de informações, apresentamos substitutivo ao

final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.703/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atendendo a requerimento

do  Deputado  Antônio  Júlio,  aprovado  na  24ª  Reunião  Ordinária,  de  17/10/2012,

solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Secretário de Estado

de Fazenda pedido de informações sobre a receita auferida pelo Estado no último

exercício  financeiro,  em  contrapartida  a  serviços  prestados  às  seguradoras

beneficiadas pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de

Vias Terrestres - DPVAT -, nos termos do convênio em vigor, firmado por meio do
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Departamento Nacional de Trânsito - Denatran.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NUMERADO Nº 3.731/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição

em análise  solicita  à  Presidência  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado ao

Chefe do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG - pedido

de informações com o envio de cópia do convênio  celebrado com as sociedades

seguradoras  beneficiadas  pelo  seguro  Danos  Pessoais  Causados  por  Veículos

Automotores de  Via Terrestre -  DPVAT -,  por  meio  do  Departamento  Nacional  de

Trânsito - Denatran.

Publicado no Diário do Legislativo de 25/10/12, o requerimento foi encaminhado à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende encaminhar ao Detran-MG pedido de informações

com  o  envio  de  cópia  do  convênio  celebrado  com  as  sociedades  seguradoras

beneficiadas pelo seguro DPVAT, por meio do Departamento Nacional de Trânsito -

Denatran.

A  Constituição  do  Estado  determina,  em  seu  art.  54,  §  3°,  que  a  Mesa  da

Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação a  dirigente  de  entidade da

administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades

estaduais,  e  que  a  recusa,  ou  o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização.  Tal  prerrogativa  é  decorrente  da função fiscalizatória  do  Poder

Legislativo e entre os atos sujeitos a controle está a celebração de convênios.

Embora  exista a possibilidade de encaminhamento  de  pedido de informações a

autoridades, tal  expediente, pelo princípio da eficiência dos atos da administração
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pública, apenas deve ser acionado quando a informação requerida não for acessível

por  outros meios,  como publicações por meio eletrônico ou banco de dados. Não

obstante, apesar do crescente esforço de transparência e do acesso da Assembleia a

diversos sistemas do Poder  Executivo,  ainda não é possível  acessar  digitalmente

conteúdos dos convênios formulados pela administração pública direta ou indireta.

Assim, faz-se necessária a solicitação da cópia do referido convênio ao dirigente do

órgão.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 3.731/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr..

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.748/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Segurança Pública requer ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado ofício  à Chefia da  Polícia Civil  e  ao

Comando-Geral  da  Polícia  Militar  solicitando  informações  sobre  os  índices  de

criminalidade no Município de Itajubá, referentes aos meses de agosto e setembro de

2012.

O  requerimento  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/10/2012  e

encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A apresentação do requerimento em análise  foi  motivada pela  apresentação de

denúncia  à  Comissão de  Segurança Pública  de  que o  Município  de  Itajubá teria

experimentado aumento significativo na ocorrência de crimes violentos nos meses de

agosto e setembro de 2012.

Por  força  do  disposto  no  art.  54,  da  Constituição  do  Estado,  é  facultado  à

Assembleia  Legislativa  ou a  qualquer  de  suas comissões  convocar  Secretário  de

Estado,  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta  ou  titular  de  órgão
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diretamente subordinado ao Governador do Estado para prestarem, pessoalmente,

informações sobre assunto previamente determinado. Segundo o § 3º do mencionado

artigo, a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de

entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras

autoridades estaduais.

Como  cabe  aos  órgãos  do  Poder  Executivo  (Polícia  Militar  e  Polícia  Civil)  a

prevenção e a repressão de delitos em geral, e em especial de delitos em que há

violência ou grave ameaça contra a pessoa, a proposição não apresenta vício de

inciativa e configura legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a

este Parlamento, de atos ou omissões de órgãos do Poder Executivo na execução de

políticas públicas de segurança.

Quanto às informações solicitadas no requerimento em questão, entendemos que

são de grande interesse para a sociedade, pois servirão para aquilatar a eficácia das

políticas públicas para redução das criminalidade violenta no Município de Itajubá e

subsidiar o Poder Legislativo em sua atuação.

Entretanto,  é de se ressaltar que, nos termos do disposto no art.  2º,  IX,  da Lei

Delegada nº 117, de 25/1/2007, compete à Secretaria de Estado de Defesa Social

articular, coordenar e consolidar as informações de inteligência no sistema de defesa

social. Nos termos da mesma lei, a Polícia Civil e a Polícia Militar integram, para fins

operacionais, a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Defesa Social, que se

subordina diretamente ao Governador do Estado.

Com base nas informações obtidas a partir dos Registros de Eventos de Defesa

Social - Reds - constantes nos bancos de dados da Polícia Civil e Polícia Militar, a

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  divulgou,  em  31/10/2012,  os  dados

estatísticos  da  criminalidade  violenta  ocorrida  no  Estado  de  Minas  Gerais  entre

janeiro  e  setembro  de  2012  (Dados  disponíveis  no  endereço  eletrônico

<https://www.seds.mg.gov.br/images/seds_docs/estatistnovo/estatistica

%20criminalidade20violenta%20janeiro%20a%20setembro%20-%202012.pdf>,

consultado em 7/11/2012). Porém, os dados divulgados se referem ao Estado como

um todo e às Regiões Integradas de Segurança Pública -  Risps -  1,  2  e 3,  que

totalizam  40  Municípios  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  mas  não
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discriminam  as  estatísticas  das  ocorrências  nos  diferentes  Municípios  mineiros.

Julgamos,  no  entanto,  que,  embora  não  divulgados,  os  dados  específicos  das

ocorrências  no  Município  de  Itajubá  devem  constar  dos  bancos  de  informações

daquela Secretaria de Estado.

Dado  que  a  Constituição  Estadual,  em  seu  art.  54,  §  2º,  atribui  competência

expressa à Mesa da Assembleia para encaminhar pedido de informações a Secretário

de Estado, julgamos que o ofício deverá ser encaminhado à Secretaria de Estado de

Defesa Social e que as informações solicitadas devem abranger o período de janeiro

a  setembro  de  2012,  para  um  quadro  mais  detalhado  sobre  a  evolução  da

criminalidade no Município  de Itajubá.  Assim,  de forma a aprimorar  a redação do

requerimento, apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.748/2012, na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de informações sobre

os índices de criminalidade violenta no Município de Itajubá, entre janeiro e setembro

de 2012,  discriminando-se os quantitativos  relativos a homicídios,  crimes contra o

patrimônio e contra a dignidade sexual ocorridos no período.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.750/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição  em  epígrafe  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - pedido
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de informações “sobre: se a Copasa utiliza-se, para adução e distribuição de água e

coleta de esgotos, bem como em seu sistema, de tubos, conexões e válvulas de ferro

fundido; quais são os fornecedores de tais produtos; qual a modalidade de licitação

utilizada para a aquisição dos materiais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/10/2012, foi a matéria encaminhada à

Mesa, a fim de receber parecer, com fulcro no art. 233, XII, combinado com os arts.

234 e 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  tela  tem  por  objetivo  obter  as  mencionadas  informações

relativas à Copasa.

A  Constituição  do  Estado,  Título  III,  Capítulo  II,  Seção  I,  Subseção  VI  -  Da

Fiscalização e dos Controles -, em especial nos arts. 73 e 74, estabelece que os atos

das entidades da administração indireta, no caso em pauta a Copasa, se sujeitarão a

controle  externo,  a  cargo  da  Assembleia  Legislativa;  que  é  direito  da  sociedade

manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a

empregado  público  e  de  que  tenham  resultado  ou  possam  resultar  ofensa  à

moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos,

coletivos  ou  difusos;  e  que  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,

operacional  e patrimonial  das entidades da administração indireta é exercida pela

Assembleia Legislativa.

A Constituição  Mineira,  no  art.  54,  §  3º,  também  estabelece  que  a  Mesa  da

Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação a  dirigente  de  entidade da

administração indireta do Estado.

Por seu turno,  o Regimento Interno,  art. 100, IX, atribui às comissões legislativas

competência para encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito

de informação a dirigente de entidade da administração indireta do Estado.

Ademais,  o  Regimento  Interno,  no  art.  79,  VIII,  “c”,  estatui  que  é  admissível

requerimento  de  informações  às  autoridades  estaduais  quanto  a  fato  sujeito  a

controle e fiscalização da Assembleia Legislativa, como no caso em tela que se trata

de licitação pública.

Assim,  a proposição configura o legítimo exercício da prerrogativa constitucional
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reservada à Assembleia Legislativa de exercer a fiscalização do Estado e atende aos

pressupostos regimentais.

Além disso, licitação pública, ponto nuclear do requerimento, é um tema sobre o

qual  paira  recorrentes  questionamentos.  Na  verdade,  nunca  se  chegou  a  um

consenso sobre a forma segundo a qual o Estado deve interagir com o mercado para

adquirir  bens  e  serviços.  Destarte,  a  informação  solicitada  é  relevante  para  a

Comissão e para a sociedade, sendo a questão merecedora de esclarecimentos.

Entretanto,  conforme  mencionamos,  o  art.  54,  §  3º,  da  Constituição  do  Estado

estabelece que o destinatário do pedido de informação é o dirigente de entidade da

administração indireta, o qual está sujeito a sanção na hipótese de não atendimento,

criando, destarte, um dever personalíssimo. Dessa forma, o destinatário não pode ser

a entidade, sendo necessário que o requerimento defina a autoridade sobre a qual vai

recair  a  obrigação.  Para  sanar  essa  impropriedade  e  aperfeiçoar  a  proposição,

apresentamos a Emenda nº 1, redigida na conclusão da presente peça opinativa.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Requerimento  nº  3.750/2012 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se  a  expressão  “Copasa”  por  “Diretor  Presidente  da  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Inácio Franco - Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.757/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão de Defesa dos Direitos  da  Pessoa com Deficiência,  a

matéria em epígrafe solicita “seja encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de

informações sobre a existência no Estado de hotéis adaptados para as pessoas com

deficiências, com a porcentagem por região, e, em caso negativo, sobre a existência
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de projeto para estimular sua criação”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/10/2012, a proposição foi encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência, atendendo a pedido do Deputado Marques Abreu, solicita

informações  sobre  hotéis  adaptados  para  pessoas  com  deficiência.  Essa

preocupação é relevante, pois, além das deficiências congênitas e aquelas causadas

por  acidentes,  o  progressivo  envelhecimento da população brasileira  resultará em

crescente  proporção de pessoas  vivendo com alguma deficiência.  Cabe ressaltar,

entretanto, que, à medida em que pessoas com deficiência passarem a representar

uma  maior  proporção  da  população,  e  por,  consequência,  dos  clientes  de  hotel

(hóspedes), haverá uma tendência, por motivos mercadológicos, de maior oferta de

quartos adaptados.

Destacamos que a solicitação trata de política pública atualmente desenvolvida pelo

governo do Estado, qual seja, o fomento da hotelaria. Por exemplo, os Decretos nºs

45.813, 45.880 e 45.882, de 2011, atribuem à Secretaria de Estado de Turismo a

competência de apoiar e fomentar a atividade hoteleira em Minas Gerais.

Isso  posto,  é  importante  apontar  que  ao  Poder  Legislativo  são  atribuídas  duas

funções  típicas,  a  legiferante  e  a  fiscalizadora.  É  por  isso  que,  entre  outros

dispositivos, a Constituição Estadual, por meio dos arts. 54, §§ 2º e 3º, atribui à Mesa

da Assembleia a competência para encaminhar pedido de informação a Secretário de

Estado,  como  neste  caso,  e  também  a  dirigentes  de  entidade  da  administração

indireta, entre outras autoridades estaduais.

Já  o  Regimento  Interno  dispõe,  em  seu  art.  79,  VIII,  “c”,  que  cabe  à  Mesa  a

competência  para  emitir  parecer  sobre  requerimento  de  pedido  de  informação  a

autoridade estadual,  somente  o  admitindo quanto  a  fato  relacionado com matéria

legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia

Legislativa.



249
____________________________________________________________________________

Assim,  e  considerando  que  a  matéria  em  tela  é  objeto  de  políticas  públicas,

conforme já  apresentado,  o  envio  do  requerimento  em  análise  encontra  previsão

legal.

Conclusão

Em face do apresentado, opinamos favoravelmente à aprovação do Requerimento

nº 3.757, de 2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.784/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao Presidente da

Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  pedido  de  informações  à  Secretaria  do

Estado de Saúde sobre a possível substituição da equipe de profissionais contratados

pela Fhemig que há nove anos presta assistência respiratória domiciliar a portadores

de distrofia muscular no Hospital Júlia Kubitschek.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1°/11/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em tela visa a obter informações sobre a possível substituição da

equipe de profissionais contratados pela Fhemig que há nove anos presta assistência

respiratória domiciliar a portadores de distrofia muscular no Hospital Júlia Kubitschek,

localizado  no  Município  de  Belo  Horizonte,  e  foi  motivado  por  correspondência

enviada  às  Comissões  de  Saúde  e  de  Direitos  Humanos  pelo  Centro  de  Vida

Independente de Belo Horizonte - CVI-BH.

Embora o CVI-BH tenha requerido a realização de audiência pública para discussão

da  questão  apresentada,  a  Comissão  de  Saúde  considerou  conveniente,  em  um

primeiro  momento,  o  encaminhamento  de  pedido  de  informação  à  Secretaria  do
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Estado de Saúde.

O Hospital Júlia Kubitschek, localizado no Bairro Araguaia, em Belo Horizonte, foi

inaugurado em 1958 e, a princípio, foi destinado ao tratamento de tuberculose. Em

1967,  com  a  unificação  dos  Institutos  de  Previdência,  o  hospital  passou  a  ser

vinculado ao Inamps e, posteriormente, à Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - Fhemig.

No final dos anos 1980, o hospital foi reformado, reequipado e passou a funcionar

como hospital geral de abrangência regional.

Atualmente, o Hospital Júlia Kubitschek presta atendimento nas áreas de tisiologia,

pneumologia,  cirurgia  torácica,  clínica médica,  pediatria,  cirurgia  geral,  obstetrícia,

odontologia, pré-natal, além de prestar atenção integral aos pacientes com doenças

complexas, como fibrose cística, hipertensão pulmonar e mioneuropatias.

No campo das doenças neuromusculares,  como a  distrofia  muscular,  o  hospital

também oferece atendimento domiciliar para adultos com acometimento respiratório

grave. Nesse caso, o paciente necessita, por exemplo, de um ventilador domiciliar e

de um aparelho de fisioterapia respiratória.

As doenças neuromusculares acometem vários órgãos e, geralmente, têm caráter

progressivo. Necessitam de atendimento especializado, multidisciplinar e complexo,

que é prestado pelo Sistema Único de Saúde.

Quando  atestada  pelo  médico  a  dificuldade  de  o  paciente  se  locomover  até  a

unidade  de  atendimento  ou  há  necessidade  de  utilizar  aparelhos  respiratórios,  o

serviço domiciliar é indicado. Nesse caso, uma equipe especializada e multidisciplinar

é mobilizada para atender o paciente.

Por  meio  da  Portaria  nº  1.370,  de  3/7/2008,  o  Ministério  da  Saúde  instituiu  o

Programa  de  Assistência  Ventilatória  Não  Invasiva  aos  Portadores  de  Doenças

Neuromusculares.  O objetivo do  programa é retardar  a perda da função vital  dos

pacientes  portadores  de  doenças  neuromusculares  ou  mesmo  evitá-la.  Os

procedimentos  adotados  no Hospital  Júlia  Kubitschek  estão  de  acordo com  essa

portaria.

Na correspondência enviada às Comissões de Saúde e de Direitos Humanos, a

Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, Kátia Ferraz Ferreira,
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informou que o serviço público  estadual  não dispunha de pessoal  habilitado para

prestar assistência respiratória domiciliar a portadores de distrofia muscular, motivo

pelo  qual  foi  contratada  uma  equipe  multidisciplinar.  Segundo  Kátia  Ferreira,  o

Ministério  Público  Estadual  determinou  a  substituição  imediata  dos  profissionais

contratados da equipe por servidores efetivos. Dessa forma, contudo, os profissionais

contratados não terão tempo para transmitir  o  conhecimento de que dispõem aos

servidores  efetivos,  situação  que  acarretará  riscos  à  saúde  dos  pacientes  já  em

atendimento.

A Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas

Gerais,  estabelece, em seu art.  3º,  que a saúde é um direito fundamental do ser

humano,  cabendo  ao  Estado  promover  as  condições  indispensáveis  a  seu  pleno

exercício. Por sua vez, o art. 197 da Constituição da República de 1988, preconiza

que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e cabem ao poder

público sua regulamentação, fiscalização e controle.

Assim, tendo em vista o arcabouço legal que garante a qualidade do atendimento

aos cidadãos nos serviços de saúde e a importância do Hospital Júlia Kubitschek

para o atendimento de pacientes com distrofia muscular, entendemos que o pedido

de informações ora apresentado é oportuno.

No que concerne à iniciativa,  o pedido  de informações do Poder  Legislativo às

autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da

administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62,

XXXI, da Constituição Estadual.

A  proposição  não  apresenta,  portanto,  vício  de  iniciativa  e  as  informações

solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos quais somos

favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.784/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Inácio Franco - Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.798/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Na proposição em tela,  a  Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária

requer ao Presidente da Assembleia seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pedido de informação referente aos últimos

quatro meses do valor bruto mensal, nominalmente identificado, do subsídio ou da

remuneração,  com  discriminação  de  gratificações,  adicionais,  abonos,  prêmios,

verbas  de  representação  e  vantagens  de  qualquer  outra  natureza,  e  das  verbas

indenizatórias de cada servidor e Juiz.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 15/11/2012, vem a matéria à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo solicitar ao Tribunal de Justiça Militar do

Estado de Minas Gerais informação referente aos últimos quatro meses do valor bruto

mensal,  nominalmente  identificado,  do  subsídio  ou  da  remuneração,  com

discriminação de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação

e vantagens de qualquer outra natureza, e das verbas indenizatórias de cada servidor

e Juiz.

Com respeito à iniciativa, o requerimento está respaldado pelo art.  54,  § 3º,  da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  a

prerrogativa de encaminhar, por meio de sua Mesa, pedido de informação a dirigente

de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a

outras  autoridades  estaduais.  Essa  prerrogativa  fundamenta-se  no  princípio  da

separação  dos  Poderes  e  no  seu  desdobramento  basilar,  o  sistema  de  freios  e

contrapesos, acolhido pela Constituição Federal.

Com relação ao mérito,  ressaltamos que o art.  74 determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.
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A pretensão de se obter informação acerca de subsídio, remuneração, gratificações,

adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e vantagens de qualquer outra

natureza  também  encontra  amparo  no  princípio  da  publicidade  dos  atos

administrativos,  previsto  no  art.  37  da  Constituição  Federal,  o  qual,  por  sua  vez,

decorre do parágrafo único do art. 2º do referido diploma, que dispõe que "todo o

poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou

diretamente, nos termos da Constituição".

Pelas razões abordadas, entendemos ser pertinente o requerimento em apreço.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.798/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

ERRATAS

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.757/ 2005

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 21/12/2005, na pág.

78, col. 4, no inciso XIII do art. 136 do Substitutivo n° 1, onde se lê:

“a tabela constante no item I.3 do Anexo I”, leia-se:

“a tabela referente à carreira de Professor de Ensino Superior  da Polícia Militar

constante no item I.3 do Anexo I”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.757 /2005

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 22/12/2005, na pág.

67, col. 4, no inciso XIII do art. 137, onde se lê:

“a tabela constante no item I.3 do Anexo I”, leia-se:

“a tabela referente à carreira de Professor de Ensino Superior  da Polícia Militar

constante no item I.3 do Anexo I”.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2012

ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 (*)

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência

prevista no art. 62, inciso XX, da Constituição do Estado, e observando o disposto

nos arts. 207 e 216 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades da prestação

de contas do Governador do Estado relativa ao exercício de 2011, encaminhadas por

meio da Mensagem nº 208, de 29/3/2012, publicada no “Diário do Legislativo” em

5/4/2012.

NOTAS TÉCNICAS

Demonstrações Contábeis e Regime Contábil

As  demonstrações  contábeis  foram  elaboradas  de  acordo  com  as  Normas

Brasileiras  de  Contabilidade  e  em  conformidade  com  os  princípios  contábeis

geralmente aceitos,  critérios  e disposições  da  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000  (Lei  de  Responsabilidade

Fiscal), atendendo à Lei Orçamentária Anual, Lei nº 18.693, de 4 de janeiro de 2010,

tendo sido adotado o regime contábil de caixa para reconhecimento e apropriação da

Receita e de competência para as Despesas, em conformidade com o art. 35, da Lei

Federal nº 4.320, de 1964.

Empresas Dependentes

A  execução  orçamentária  da  Receita  e  da  Despesa  das  Empresas  Estatais

Dependentes Emater,  Epamig e Rádio Inconfidência integram o Balanço Geral  do

Estado, parte III, Administração Indireta - Fundos Estaduais e Execução Orçamentária

das  Empresas  Estatais  Dependentes.  Para  fins  deste  Relatório,  tais  informações

foram consideradas  somente  na  análise  referente  à  Execução Orçamentária,  não

fazendo  parte  dos  dados  dispostos  nos  Balanços  Financeiro  e  Patrimonial  e  do

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O  balanço  orçamentário  tem  por  finalidade  demonstrar  a  receita  prevista  e  a

arrecadada, bem como o crédito autorizado e a despesa executada no exercício.
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Na parte das receitas, os valores estimados são os dispostos na Lei Orçamentária,

e  demonstra-se,  também,  a  previsão  atualizada  da  receita,  bem  como  o  valor

efetivamente arrecadado, e a diferença entre este último e a previsão atualizada no

exercício financeiro.

Na  parte  da  Despesa  constam  o  crédito  inicial,  o  crédito  autorizado,  a  efetiva

execução no período e a diferença.

Resultado

A realização total da receita orçamentária atingiu o montante de R$54,84 bilhões,

enquanto a execução da despesa foi de R$54,70 bilhões. Apurou-se um resultado

orçamentário superavitário de R$150 milhões.

Tabelas do Relatório Contábil/2011 e Demonstrativos do Ensino e Sistema Viário -

Dez/2011

Tabela 05 - Balanço Orçamentário

Estado de Minas Gerais - 2011

* - A Tabela 5, contendo o Balanço Orçamentário do Estado de Minas Gerais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012.

Receita Orçamentária

A receita  orçamentária  fiscal  arrecadada  em  2011 alcançou o  total  de  R$54,84

bilhões, demonstrando um aumento de R$8,23 bilhões, com variação nominal positiva

em relação ao exercício de 2011 de 17,65%, já descontados os valores referentes às

deduções para o Fundeb e da remuneração dos investimentos do regime próprio de

previdência em renda fixa, esta última ocorrida no exercício de 2011.

Tabela 14 - Comparativo da Receita Orçamentária Fiscal

Estado de Minas Gerais - 2010/2011

* - A Tabela 14, contendo o comparativo da Receita Orçamentária Fiscal do Estado,

período 2010/2011, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012.

Receitas Correntes

São receitas correntes as decorrentes das atividades operacionais da administração

pública,  tais  como  receita  tributária,  transferências  correntes,  de  serviços,  de

contribuições,  entre  outras.  As  Receitas  Correntes  atingiram  uma  arrecadação

superior a R$53,151 bilhões, apontando um crescimento de 20,49% em relação ao
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exercício de 2010.

Tabela 15 - Comparativo das Receitas Correntes

Estado de Minas Gerais - 2010/2011

* - A Tabela 15, contendo o comparativo das Receitas Correntes do Estado,  período

2010/2011, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012.

Receitas de Capital

São receitas de capital as provenientes da captação de recursos por intermédio de

operações de crédito e da conversão em espécie de bens e direitos, entre outros. As

Receitas de Capital atingiram uma arrecadação de R$1,693 bilhões.

Tabela 25 - Comparativo das Receitas de Capital

Estado de Minas Gerais - 2010/2011

* - A Tabela 25, contendo o comparativo das Receitas de Capital do Estado, período

2010/2011, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012.

Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária é constituída de todos os gastos que o Estado realizou

objetivando executar ações de governo previamente estabelecidas nos instrumentos

de planejamento, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo. As despesas em

2011 foram de R$54,693 bilhões.

Despesas Correntes

As despesas correntes tiveram um crescimento nominal de 13,08%, se comparadas

ao exercício anterior, e têm como principal composição as despesas com Pessoal e

Encargos Sociais, significando 40,00% da despesa total do Estado.

Despesas de Capital

A Despesa de Capital totalizou R$5,624 bilhões, representando 10,28% da despesa

total do Estado e apresentou uma variação negativa de -7,43% em relação a 2010.

Do montante da Despesa de Capital, os Investimentos foram os mais expressivos,

representando 58,67% desta.

A despesa total com Juros/Amortização da dívida pública atingiu o montante de

R$4,200 bilhões. De juros e encargos o Estado pagou em torno de R$2,568 bilhões,

superior em 14,52% ao valor desembolsado em 2010. Já a despesa com Amortização
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da Dívida, em 2011, atingiu R$1,632 bilhão, superior em 31,91% ao valor pago em

2010.

Tabela 08 - Despesa Orçamentária por Grupo

Estado de Minas Gerais - 2011/2010

* - A Tabela 08, contendo a Despesa Orçamentária por Grupo, período 2011/2010,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012. 

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro sinteticamente pode ser assim entendido: Saldo financeiro do

exercício  anterior  (+)  Entradas  (orçamentárias  e  extraorçamentárias)  (-)  Saídas

(orçamentárias e extraorçamentárias) (=) Saldo financeiro para o exercício seguinte.

Tabela 27 - Demonstrativo da Síntese do Balanço Financeiro (1)

* - A Tabela 27, contendo o Demonstrativo da Síntese do Balanço Financeiro, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012. 

BALANÇO PATRIMONIAL

Tem  por  finalidade  demonstrar  quantitativa  e  qualitativamente  a  situação

patrimonial, ou seja, seus bens, direitos e obrigações. Na área pública, as Contas de

Compensação, em que são registrados os bens, valores, obrigações e situações que,

mediata ou imediatamente, possam afetar o patrimônio, também são evidenciadas no

Balanço Patrimonial.

Tabela 29 - Síntese do Balanço Patrimonial Consolidado (1)

Estado de Minas Gerais - 2011

* - A Tabela 29, contendo a Síntese do Balanço Patrimonial Consolidado do Estado,

ano 2011, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012. 

INDICADORES FISCAIS

Receita Corrente Líquida

A Receita  Corrente  Líquida  é  constituída  pela  arrecadação no período de doze

meses da receita operacional do Estado, deduzido o valor transferido aos Municípios,

referente à participação destes na receita tributária,  bem como a transferência ao

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
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Profissionais da Educação - Fundeb. O valor apurado de janeiro a dezembro de 2011

foi de R$37,284 bilhões.

Despesa de Pessoal

A despesa de pessoal engloba o dispêndio com pessoal ativo, inativos, pensionistas

e terceirizados.

Poder Executivo

Em 2011 a despesa de pessoal do Poder Executivo atingiu o percentual de 38,85%,

enquanto  em  2010  foi  de  48,61%,  da  Receita  Corrente  Líquida.  A diferença  é

explicada  pela  metodologia  aplicada  a  partir  da  Portaria  STN  -  Nota  Técnica  nº

633/2011 CCONF/SUBSECVI/STN de 25 de Julho de 2011.

Despesa de Pessoal Consolidada - Todos os Poderes e Ministério Público

O percentual apurado na despesa de pessoal consolidada, que engloba todos os

Poderes do Estado, foi de 47,57%, dentro do limite estabelecido pela LRF, ficando

inclusive abaixo do limite prudencial de 57,00%.

Dívida Consolidada Líquida

A  Dívida  Consolidada  Líquida  demonstra  a  capacidade  de  endividamento  do

Estado,  que  não  pode  ultrapassar  duas  vezes  a  RCL.  O  Estado  manteve-se

enquadrado nos limites estabelecidos pela LRF e atingiu o percentual de 181,79%.

Resultado Nominal

Apresenta  o  resultado  que  expressa,  na  apuração  das  necessidades  de

financiamento  do  setor  público,  o  valor  da  variação  da  dívida  líquida  de  um

determinado setor público num certo período de tempo. O resultado nominal apurado

em  2011  foi  da  ordem  de  R$6,221  bilhões,  que  representou  323,65%  da  meta

estabelecida para o exercício. Em 2010, o resultado nominal foi de R$8,365 milhões,

e a meta fixada pela LDO era de R$7,882 bilhões.

Resultado Primário

Demonstra o resultado alcançado pelo governo mediante o confronto entre a receita

e despesa orçamentárias excluídas destas as de caráter financeiro. No exercício de

2011, o resultado primário foi de R$2,757 bilhões, enquanto a meta estabelecida pela

LDO foi de R$2,822 bilhões. Em 2010 o resultado alcançado foi de R$1,851 bilhão, e

a meta era de R$1,608 bilhão.



260
____________________________________________________________________________

Tabela 54 - Demonstrativo da Síntese do Relatório de Gestão Fiscal

Estado de Minas Gerais - 2011

*  -  A  Tabela 54,  contendo o  Demonstrativo  da  Síntese do Relatório  de  Gestão

Fiscal, ano 2011, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012.

INDICADORES CONSTITUCIONAIS

Tabela 53 - Demonstrativo dos Limites Aplicados na Saúde e Educação

Estado de Minas Gerais - 2011

*  -  A Tabela  53,  contendo  o  Demonstrativo  dos  Limites  Aplicados  na  Saúde  e

Educação, ano 2011, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.12.2012.

PLENO(**)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28 DE JULHO DE 2012

RELATOR: Conselheiro Cláudio Terrão

REVISORA: Conselheira Adriene Andrade

AUDITOR: Licurgo Mourão

PROCESSO Nº 872.207 - Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, exercício de

2011.

O Tribunal emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2011,

com recomendações e determinações.

Plenário Governador Milton Campos, 28 de julho de 2012

Wanderley Ávila

Conselheiro Presidente

(*)  extraídas do Relatório  Contábil,  peça integrante do Balanço Geral  do Estado

relativo ao exercício de 2012.

(**) extraído do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

ATA

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

Correspondência: Mensagens nºs 327, 328 e 329/2012 (encaminhando o Projeto de
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Lei nº 3.606/2012, o Convênio ICMS nº 141, de 16/12/2011, celebrado no âmbito do

Confaz, e o Projeto de Lei nº 3.607/2012, respectivamente), do Governador do Estado

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

3.608 a 3.620/2012 - Requerimentos nºs 3.895 a 3.928/2012 - Requerimentos dos

Deputados Gustavo Perrella e Anselmo José Domingos, da Comissão Especial das

Enchentes  (2),  da  Deputada  Liza  Prado  e  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Participação  Popular,  de

Transporte, de Fiscalização Financeira, de Política Agropecuária, de Educação e de

Segurança Pública e do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados  Sargento  Rodrigues,  Fred  Costa,  Pompílio  Canavez,  Antônio  Carlos

Arantes e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições

- Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência

-  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  da

Deputada Liza Prado e do Deputado Lafayette de Andrada; deferimento - Suspensão

e reabertura da reunião - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte

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

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
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Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h8min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 327/2012

- A Mensagem nº 327/2012 e o Projeto de Lei nº 3.606/2012 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 328/2012

- A Mensagem nº 328/2012 e o Convênio ICMS nº 141, de 16/12/2011, celebrado no

âmbito do Confaz, foram publicados na edição anterior.

“MENSAGEM Nº 329/2012*

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, Projeto de lei que institui  a Política de Mudança do Clima do

Estado de Minas Gerais - PMCE - e dá outras providências.

O fundamento que ensejou a elaboração do presente projeto de lei foi a relevância

do tema em função do atual quadro climático mundial. A mudança do clima constitui

um dos maiores desafios da atualidade, ocupando um espaço cada vez maior nas

discussões políticas, econômicas e sociais.

De  acordo  com  o  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
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Sustentável,  em  sua  exposição  de  motivos,  “as  mudanças  climáticas  têm  sido

apontadas como uma das maiores questões de política internacional da atualidade.

Resultado do crescente aumento da concentração de Gases de Efeito Estufa - GEE

na atmosfera, sobretudo, pela queima de combustíveis fósseis (derivados do petróleo,

carvão,  gás  natural)  e  mudanças  no  padrão  de  uso  do  solo  (desmatamento,

agricultura,  urbanização),  o  aquecimento  global  é  reconhecido  como  um  dos

principais desafios que o mundo enfrenta no século 21”.

O projeto prevê como princípios o reconhecimento e a proteção das diversidades

física,  biótica,  demográfica,  econômica,  social  e  cultural  das  diversas  regiões  do

Estado,  na  identificação  das  vulnerabilidades  à  mudança  do  clima  e  na

implementação de ações de mitigação e adaptação.  Prevê também a cooperação

nacional  e  internacional  entre  as  diferentes esferas  do  Poder  Público,  os  setores

produtivos público e privado e demais seguimentos da sociedade.

Em âmbito federal, tem-se instituída a Política Nacional sobre Mudança do Clima -

PNMC - a partir da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Por sua vez, o

Estado de Minas Gerais tem despendido esforços na questão ambiental já há alguns

anos. O Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais, realizado em 2005, marcou

efetivamente a entrada do tema na agenda governamental, promovendo discussões

sobre  o  fenômeno  global  e  a  necessidade  de  políticas  públicas  específicas.  O

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa apresentado em 2008 teve como

objetivo identificar o nível de emissões desses gases e suas principais fontes para o

Estado.

Recentemente, foi editado o Decreto n° 45.229, de 3  de dezembro de 2009, que

formalizou  e  regulamentou  medidas  do  Estado  de  Minas  Gerais  referentes  ao

combate às mudanças de Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases

de  Efeito  Estufa  de  Empreendimentos  no  Estado.  Tal  programa  configura  uma

importante  iniciativa  governamental  em  matéria  climática,  buscando  reconhecer,

encorajar  e  promover  ações  para  a  gestão  voluntária  de  emissões  de  GEE,

proporcionando  aos  participantes  acesso  a  instrumentos  e  padrões  de  qualidade

internacional para registro de emissões.

O Poder Executivo apresenta, agora, por meio da Política de Mudança do Clima do



264
____________________________________________________________________________

Estado  de  Minas  Gerais,  ações  concretas  para  se  mitigar  futuras  alterações

climáticas e estabelecer medidas de adaptação às mudanças que não podem ser

revertidas.

Maiores detalhamentos sobre a proposta estão delineados na Exposição de Motivos

da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  que

integra esta Mensagem.

Diante do exposto, a aprovação do projeto de lei em referência permitirá, dentre

outros objetivos, o fortalecimento da utilização de fontes renováveis de energia na

matriz  energética  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  a  promoção  da  redução  da

intensidade de GEE.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Vice-Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.607/2012

Institui a Política de Mudança do Clima do Estado de Minas Gerais - PMCE.

Art. 1º - Esta Lei institui a Política de Mudança do Clima do Estado de Minas Gerais

- PMCE e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.

Parágrafo  único  -  A PMCE deverá  nortear  a  elaboração  do  Plano  Estadual  de

Mudança do Clima,  de que trata  o inciso  V do  art.  7º,  e  dos respectivos planos

setoriais,  bem como de outros  planos,  programas,  projetos  e ações,  relacionados

direta  ou  indiretamente  à  mudança  do  clima,  observado  o  Plano  Nacional  sobre

Mudança do Clima, de que trata o inciso I do art. 6º da Lei Federal nº 12.187, de 29

de dezembro de 2009.

Art. 2º - Para fins desta Lei, entende-se por:

I  -  adaptação,  as  iniciativas  e  as  medidas  para  reduzir  a  vulnerabilidade  dos

sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do

clima;

II - aflorestamento, o plantio de novas florestas em locais onde originalmente não

havia florestas nativas;

III - descarbonização, a redução ou mudança da intensidade de carbono da energia
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primária, sendo que a intensidade de carbono é calculada tendo por base a relação

da soma do conteúdo carbonífero com a soma do conteúdo energético de todas as

fontes de energia primária;

IV -  efeito  estufa,  a propriedade física de gases como vapor d'água,  dióxido de

carbono, metano, entre outros, capaz de absorver e reemitir radiação infravermelha e

que resulta no aquecimento da superfície da baixa atmosfera;

V  -  emissões,  a  liberação  de  gases  de  efeito  estufa,  ou  seus  precursores  na

atmosfera, em área específica e em período determinado;

VI - eventos extremos: eventos climáticos raros em uma distribuição estatística de

referência em um local em particular;

VII - fonte, o processo ou atividade que libere na atmosfera gases de efeito estufa

ou seus precursores;

VIII - gases de efeito estufa - GEE, os constituintes gasosos, naturais ou antrópicos

que,  na  atmofera,  absorvem e reemitem radiação infravermelha,  como dióxido  de

carbono  -  CO2,  metano  -  CH4,  óxido  nitroso  -  N2O,  gases  do  grupo

hidrofluorcarbonos - HFC, gases do grupo perfluorocarbonos - PFC, hexafluoreto de

enxofre - SF6, e outros gases que venham a ser contemplados pelo Protocolo de

Quioto;

IX - intensidade de GEE com base na produção física, a razão entre a emissão total

de GEE durante determinado período, expressa em toneladas de dióxido de carbono

equivalente  -  tCO2eq,  e  o  total  de  bens  produzidos  no  período em questão,  em

unidades físicas como tonelada, metro cúbico, MWh, ou outra que mais se adequar à

atividade exercida;

X - intensidade de GEE com base no valor agregado, a razão entre a emissão total

de GEE durante determinado período, expressa em toneladas de dióxido de carbono

equivalente - tCO2eq, e o valor adicionado pelos bens produzidos ou pelos serviços

prestados naquele período, expresso em valores monetários;

XI  -  inventário,  o  levantamento,  em forma apropriada  e  contábil,  das  emissões,

gerais  e  individuais,  bem  como  dos  impactos  ambientais  e  outros  aspectos

relacionados à mudança do clima;

XII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, o instrumento previsto no art.



266
____________________________________________________________________________

12  do  Protocolo  de  Quioto,  relativo  a  ações  de  mitigação  de  emissões,  com  o

propósito de auxiliar  os  países em desenvolvimento,  não incluídos no Anexo I  do

referido  protocolo,  a  atingirem o  desenvolvimento  sustentável;  e  contribuir  para  o

alcance  dos  objetivos  da  Convenção  do  Clima  a  serem  utilizados  pelos  países

desenvolvidos para cumprimento de suas metas;

XIII - mitigação, as intervenções antrópicas que reduzam as emissões por unidade

física  ou  valor  agregado  da  produção,  bem  como  intervenções  antrópicas  que

reduzam as emissões por fontes ou aumentem as remoções por sumidouro;

XIV - mudança do clima; a alteração no clima, atribuída direta ou indiretamente à

atividade  humana,  que afete  a  composição da atmosfera  e  que se  some àquela

provocada  pela  variabilidade  climática  natural,  observada  ao  longo  de  períodos

comparáveis;

XV - remoções ou sequestro de carbono, o processo de aumento da concentração

de carbono em outro reservatório que não seja a atmosfera; que inclui práticas de

remoção direta de gás carbônico da atmosfera por meio de mudanças de uso da

terra, recomposição florestal, reflorestamento e práticas de agricultura que aumentem

a concentração de carbono no solo, a separação e remoção de carbono dos gases de

combustão, além da estocagem por longos períodos em reservatórios subterrâneos

vazios de petróleo e gás, carvão e aquíferos salinos;

XVI - sumidouro, o processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera os

GEEs ou seus precursores;

XVII - vulnerabilidade, o grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em

função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude e taxa

de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos

da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos;

XVIII - efeitos adversos da mudança do clima, as mudanças no meio físico ou biota

resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a

composição,  resiliência  ou  produtividade  de  ecossistemas  naturais  e  manejados,

sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar

humanos;

XIX - impactos, os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais.
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Art. 3º - São princípios da PMCE:

I - o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, entre países,

conforme consagrado na Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudança do

Clima.

II - o dever de todos de contribuir, em benefício das gerações presentes e futuras,

para  a  redução  dos  impactos  adversos  decorrentes  das  interferências  antrópicas

sobre o sistema climático;

III - a visão sistêmica na prevenção às consequências da mudança do clima que

considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde

pública;

IV - o desenvolvimento sustentável com vistas a enfrentar as alterações climáticas e

a conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e

comunidades  que  vivem  no  território  estadual,  buscando  conciliar  o  crescimento

econômico com a preservação do sistema climático, a erradicação da pobreza e a

redução das desigualdades sociais;

V - o reconhecimento e a proteção das diversidades física, biótica, demográfica,

econômica,  social  e  cultural  das diversas regiões do  Estado,  na identificação das

vulnerabilidades à mudança do clima e na implementação de ações de mitigação e

adaptação;

VI - o princípio da precaução, visando a adoção de medidas para prever, evitar ou

minimizar  as  causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no

território  nacional,  sobre  as  quais  haja  razoável  consenso  por  parte  dos  meios

científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;

VII - a cooperação nacional e internacional entre as diferentes esferas do Poder

Público, os setores produtivos público e privado e demais segmentos da sociedade,

voltada à mitigação e à adaptação à mudança do clima, através da viabilização de

projetos multilaterais nos âmbitos local, regional, nacional e internacional;

VIII - a necessidade de incentivos adicionais para a valoração de uma economia de

baixo carbono, lastreada em novos padrões de produção e consumo.

Art. 4º - A PMCE tem por finalidade estabelecer o compromisso do Estado frente ao

desafio  da  mudança  do  clima,  contribuir  com  o  esforço  global  de  mitigação  das
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emissões e dispor sobre as condições para as adaptações a seus efeitos adversos.

Parágrafo único - as iniciativas de mitigação das emissões, de que trata esta lei,

priorizarão a atenuação do crescimento da curva de projeção dessas emissões.

Art. 5º - São objetivos específicos da PMCE:

I  -  compatibilizar  o  desenvolvimento  econômico e  social  com a  preservação do

sistema climático;

II - fortalecer a utilização de fontes renováveis de energia na matriz energética do

Estado;

III  -  promover  a  redução  da  intensidade  de  GEE,  visando  ao  desenvolvimento

econômico sustentável e à mitigação das emissões;

IV - promover o aumento das remoções antrópicas de GEE por sumidouros;

V - definir e implantar medidas para promover a adaptação à mudança do clima

com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais envolvidos, em

particular aqueles mais vulneráveis aos seus efeitos adversos;

VI  -  incentivar  a adoção de compromissos voluntários mensuráveis,  reportáveis,

verificáveis e apropriados de mitigação, correspondidos por contrapartidas financeiras

e tecnológicas adicionais;

VII - promover e apoiar iniciativas e projetos públicos e privados que favoreçam a

obtenção  de  recursos  para  o  desenvolvimento  e  criação  de  metodologias  de

mitigação,  certificadas  ou  a  serem  certificadas,  que  prioritariamente  atenuem  o

crescimento da curva de emissões;

VIII - criar e promover instrumentos de mercado, econômicos, financeiros e fiscais,

e fomentar o desenvolvimento e implantação de ações e programas, dentro ou fora

do Protocolo de Quioto, em especial o uso de instrumentos já existentes tais como o

MDL e a Redução de Emissões pelo Desmatamento e Degradação Florestal - REDD;

IX  -  promover  a  competitividade  de  bens  e  serviços  ambientais  nos  mercados

interno e externo;

X - promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, bem como a divulgação

e a disseminação do uso e intercâmbio de tecnologias e práticas ambientalmente

sustentáveis;

XI  -  promover  formas  de  transformações  produtivas  que  gerem  mudanças  de
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comportamento, estimulando modificações ambientalmente positivas nos padrões de

consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do solo urbano e rural;

XII - assegurar a competitividade do parque industrial do Estado na transição para

uma  economia  de  baixo  carbono,  de  acordo  com  o  princípio  consagrado  na

Convenção  Quadro  das  Nações  Unidas  sobre  Mudança  do  Clima  das

responsabilidades comuns, porém diferenciadas.

Art. 6º - São diretrizes da PMCE:

I - a coordenação institucional com o governo federal para defender os interesses e

as  prioridades  de  Minas  Gerais  nas  negociações  multilaterais  e  bilaterais  sobre

mudança do clima;

II - os compromissos voluntários assumidos pelo Brasil na Convenção Quadro das

Nações Unidas sobre Mudança do Clima e no Protocolo de Quioto;

III  -  os  compromissos  estabelecidos  pela  Política  Nacional  sobre  Mudança  do

Clima, considerando também as peculiaridades regionais;

IV - a integração das estratégias de mitigação e adaptação à mudança do clima,

nos âmbitos local, regional e estadual, com outras políticas públicas, em especial as

de meio ambiente, competitividade econômica, cooperação internacional, transporte,

energia, saúde, saneamento, indústria, agropecuária e atividades florestais;

V - a participação dos governos estadual e municipais, assim como dos setores

produtivos público e privado, do setor financeiro, do meio acadêmico e da sociedade

civil  organizada,  no  desenvolvimento  e  na  implantação  de  políticas,  planos,

programas, ações e compromissos voluntários relacionados à mudança do clima e

suas consequências adversas;

VI - o desenvolvimento de linhas de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão de

tecnologias,  processos e  práticas orientados à  mitigação,  adaptação,  identificação

das vulnerabilidades e redução das incertezas nas projeções estaduais e regionais

relativas à mudança do clima;

VII  -  a  disseminação  de  informações,  a  educação,  a  capacitação  e  a

conscientização pública sobre mudança do clima;

VIII  -  a  promoção,  adoção,  desenvolvimento  e  aprimoramento  de  atividades  e

processos tecnológicos que resultem em baixas emissões;
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IX - a observação sistemática e precisa do clima e suas manifestações no território

estadual com vistas à ampliação e melhor distribuição territorial da rede de estações

meteorológicas;  instalação  de  radares  meteorológicos  e  a  sua  interligação  aos

sistemas  de defesa civil  e  a  consolidação  de uma base de  dados  climatológicos

integrada.

X  -  a  definição  de  indicadores  e  de  compromissos  voluntários  que  sejam

quantificáveis e verificáveis para a redução das emissões antrópicas por fontes e para

as remoções antrópicas por sumidouros;

Art. 7º - São instrumentos legais e institucionais da PMCE as legislações, políticas,

planos,  inventários,  diagnósticos,  análises  de  impactos  econômicos  e  sociais,

cenários de emissões e mudança do clima, normas técnicas, pesquisas científicas e

tecnológicas e programas de educação e conscientização realizados por instituições

internacionais, nacionais e estaduais, em especial:

I - a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;

II - o Protocolo de Quioto;

III - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;

IV - a Política Nacional sobre Mudança do Clima;

V - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e os respectivos planos setoriais;

VI  -  o  Plano  Estadual  de  Mudança  do  Clima,  voltado  para  a  identificação,

planejamento e coordenação de ações e medidas, que possam ser empreendidas no

âmbito público ou privado, considerando aquelas  definidas pelos Planos Setoriais,

com vistas a estabelecer e a promover a mitigação e a adaptação à mudança do

clima;

VII - o Inventário Florestal do Estado de Minas Gerais;

VIII - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais e Minerários;

IX - Dados do Agronegócio do Estado de Minas Gerais;

X - o Inventário de Emissões e Remoções Líquidas de Gases de Efeito Estufa do

Estado de Minas Gerais;

XI  -  o  Registro  Público  Voluntário  de  Emissões  de  Gases  de  Efeito  Estufa  de

Empreendimentos no Estado de Minas Gerais;

XII  -  os  Editais  de  Pesquisas  Sobre  Mudanças Climáticas no  Estado de Minas
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Gerais;

XIII - as Avaliações Ambientais Estratégicas do Estado de Minas Gerais;

XIV - o Zoneamento Econômico e Ecológico do Estado de Minas Gerais;

XV - o Balanço Energético do Estado de Minas Gerais;

XVI - o Painel Mineiro de Ciência do Clima;

XVII - as Normas ABNT NBR ISO 14064;

XVIII - os monitoramentos climáticos realizados em nível nacional e estadual.

Art. 8º - Constituem fontes de financiamento e instrumentos econômicos da PMCE

todos  os  mecanismos  de  cooperação  internacional,  a  capacitação,  o

desenvolvimento,  a  transferência  e  a  difusão  de  tecnologias  e  processos  para  a

implementação de ações de mitigação e adaptação, já existentes ou a serem criados,

além dos listados a seguir:

I - os mecanismos econômicos e financeiros referentes à mitigação e à adaptação

no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do

Protocolo de Quioto, especialmente o MDL e mercados voluntários;

II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;

III - o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

IV  -  os  recursos  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento

Sustentável  das Bacias  hidrográficas do  Estado de Minas Gerais  -  FHIDRO, cuja

aplicação  poderá  contemplar  mudança  do  clima,  a  definição  das  áreas  de  maior

vulnerabilidade e as ações de prevenção, mitigação e adaptação, observada a Lei nº

15.910, de 21 de dezembro de 2005;

V  -  os  recursos  financeiros  previstos  no  art.  9º,  bem  como  os  mecanismos

preconizados pelo potencial  Mercado Brasileiro de Redução de Emissões,  de que

trata o art. 9º da Lei Federal nº 12.187, de 2009.

VI - as medidas fiscais, tributárias e creditícias, no âmbito nacional e estadual, tanto

públicas como privadas, destinadas a estimular a mitigação e a adaptação à mudança

do clima, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos;

VII - as dotações orçamentárias específicas para as ações em mudança do clima;

VIII  -  as  linhas  de  crédito  e  financiamento  específicas  de  agentes  financeiros

públicos e privados.
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Parágrafo único - Além dos recursos previstos neste artigo, poderão ser captados

recursos de fontes diversas.

Art.  9º  -  As  instituições  financeiras  oficiais  estaduais  disponibilizarão  linhas  de

crédito  e  financiamento,  a  serem  estabelecidas  em  legislação  específica,  para

desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta Lei e voltadas para

induzir a conduta dos agentes privados à observância e à execução da PMCE, no

âmbito de suas ações e responsabilidades sociais.

Art. 10 - As políticas públicas e os programas governamentais deverão observar os

princípios, os objetivos, as diretrizes e os instrumentos desta PMCE.

Art. 11 - O Poder Executivo criará e regulamentará, no prazo de cento e oitenta

dias, a contar da publicação desta Lei, a Comissão Estadual de Mudança do Clima,

com a finalidade de acompanhar a implantação da PMCE e fiscalizar a sua execução,

e articular as ações do governo estadual, nesse âmbito.

§ 1º - A Comissão Estadual de Mudança do Clima terá caráter consultivo, sendo

integrada por representantes do Governo do Estado.

§ 2º - A presidência da Comissão Estadual de Mudança do Clima será exercida pelo

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Vice-

Presidência, pelo Secretário de Estado de Governo.

§ 3º - A Secretaria Executiva da Comissão Estadual de Mudança do Clima será

exercida pelo Presidente da Fundação Estadual  de Meio Ambiente que prestará o

apoio técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão.

§ 4º - Os demais membros e seus respectivos suplentes, bem como os suplentes

do  presidente,  vice-presidente  e  secretário  executivo,  deverão  ser  indicados  em

legislação específica mencionada no “caput”.

Art. 12 - Compete à Comissão Estadual de Mudança do Clima:

I  -  promover  a  consolidação  e  a  integração  das  políticas  públicas  para  o

fortalecimento das ações de mitigação e adaptação à mudança do clima;

II  -  articular-se com órgãos e entidades,  visando ao estabelecimento de planos,

programas e normas específicas para o alcance das finalidades desta Lei;

III - propor políticas setoriais e intersetoriais de mudança do clima, considerando as

propostas apresentadas pela Câmara de Energia e Mudanças Climáticas - CEM do
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Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM;

IV  -  sugerir  medidas  para  cumprimento  de  compromissos  voluntários  para  a

mitigação e medidas de adaptação à mudança do clima, de forma a minimizar os

custos e maximizar os benefícios para a economia do Estado;

V - acompanhar as ações para atendimento das diretrizes da PMCE;

VI - divulgar as ações de combate à mudança do clima.

Art.  13  -  Os  órgãos  e  entidades  estaduais  deverão  observar  os  princípios,  as

diretrizes e os objetivos da PMCE quando da elaboração de planos, programas e

projetos de desenvolvimento socioeconômico.

Art.  14 - A Comissão poderá solicitar  a colaboração de representantes e órgãos

públicos,  instituições privadas e entidades representativas  da  sociedade civil  para

realização de suas atribuições.

Art.  15  -  O  Estado,  por  meio  de  seus  órgãos  e  entidades  competentes,

comprometer-se-á a desenvolver um programa de estímulo às práticas sustentáveis

de fontes de energia e, em especial, de reflorestamento para o suprimento de carvão

vegetal visando à mitigação das emissões, com base no MDL do Protocolo de Quioto

ou  mecanismos  equivalentes  ou  substitutos,  bem  como  ao  desenvolvimento  e  à

implantação de um programa de agricultura de baixa emissão de carbono.

Art. 16 - Decreto do Poder Executivo estabelecerá o Plano Estadual de Mudança do

Clima de longo prazo, com planejamento compatível com o período de 20 anos para

a implantação de seus projetos e programas.

§  1º  -  O Plano Estadual  de  Mudança do Clima será  elaborado pela  Secretaria

Executiva  da  Comissão  Estadual  de  Mudança  do  Clima  com  base  nos  planos

setoriais descritos no art 17 e sob a coordenação da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.

§ 2º  -  O Plano Estadual de Mudança do Clima tem por  objetivo fundamentar e

orientar a implementação da PMCE por meio de ações, medidas e compromissos

voluntários para a mitigação das emissões e adaptação aos seus efeitos adversos,

bem como a definição de recursos financeiros para sua implantação.

§ 3º - A estratégia de elaboração do Plano Estadual de Mudança do Clima deverá

prever a realização de consultas públicas para manifestação dos movimentos sociais,



274
____________________________________________________________________________

setor científico, setores produtivos público e privado, órgãos de financiamento e de

todos os demais envolvidos no tema, com a finalidade de promover a transparência

do processo e a participação social na sua elaboração e implementação.

§  4º  -  Visando  à  consolidação  de  uma  economia  de  baixo  carbono,  o  Plano

Estadual de Mudança do Clima deverá contemplar a definição e a disseminação de

medidas e ações nas seguintes áreas consideradas prioritárias:

I - eficiência energética em todos os setores socioeconômicos;

II - descarbonização das fontes de energia, com ênfase na produção e consumo de

energias renováveis;

III - planejamento e adequação do setor transportes buscando maior utilização do

transporte  coletivo  urbano e  dos modais  ferroviário  e  fluvial  para  o  transporte  de

cargas e a modernização da frota;

IV - mudança de comportamento dos setores produtivos público e privado e dos

consumidores visando à priorização de bens de consumo de baixo carbono;

V - preservação e expansão dos sumidouros de carbono, principalmente por meio

do controle do desmatamento, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e

aflorestamento;

VI - redução das emissões do setor agropecuário;

VII - redução das emissões dos resíduos industriais e urbanos;

VIII - modernização tecnológica dos processos produtivos;

IX - desenvolvimento de linhas de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão de

tecnologias, processos e práticas relacionadas à mudança do clima;

X - definição de recursos financeiros e econômicos para sua implantação.

Art. 17 - Os Planos Setoriais serão elaborados, sob a coordenação das Secretarias

de Estado e objetivam estabelecer mecanismos para a redução da intensidade de

GEE com base na produção física ou valor agregado ou para a redução de GEE,

podendo inclusive definir compromissos voluntários, considerando as especificidades

de cada setor.

§  1º  -  Os  planos  setoriais  de  que  trata  o  "caput"  e  os  órgãos  e  entidades

responsáveis por sua coordenação são os seguintes:

I - Plano Setorial de Energia: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
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- SEDE, com apoio da SEMAD;

II - Plano Setorial de Transportes de Passageiros e Cargas: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas;

III - Plano Setorial de Agricultura, Florestas e Usos do Solo: Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

IV - Plano Setorial de Processos Industriais e Uso de Produtos: SEDE;

V - Plano Setorial de resíduos: Companhia de Saneamento de Minas Gerais;

§ 2º - O Plano Estadual de Mudança do Clima e os respectivos planos setoriais

serão elaborados, conforme estratégia estabelecida no § 3º do art. 16, devendo ser

revistos e atualizados periodicamente, em períodos a serem definidos em decreto, e

tendo como conteúdo mínimo:

I  -  diagnóstico  da  situação  atual  das  emissões,  da  mudança  do  clima  e  seus

impactos econômicos, sociais e ambientais, definidas por setores;

II  -  elaboração  de  cenários  de  referência,  considerando  alternativas  de

desenvolvimento,  tendências  nacionais,  internacionais  e  macroeconômicas  e  as

especificidades de cada setor produtivo;

III - compromissos voluntários de redução da intensidade de GEE ou das emissões,

incluindo a revisão e atualização periódica dos compromissos,  tendo por  base os

itens anteriores;

IV - programas, projetos e ações de mitigação e adaptação à mudança do clima

para o atendimento dos compromissos voluntários previstos;

V -  programas e ações de capacitação técnica voltados à sua implementação e

operacionalização;

VI - programas e ações de conscientização e educação ambiental que promovam o

desenvolvimento sustentável e contribuam para a mitigação das emissões;

VII  -  identificação  e  proposição  de  mecanismos  econômicos,  tais  como

contrapartidas e mecanismos adicionais para sua implantação.

Art. 18 - Os planos setoriais serão discutidos pela Câmara de Energia e Mudanças

Climáticas  -  CEM do  COPAM que  elaborará  propostas  a  serem encaminhadas  à

Secretaria Executiva da Comissão.

Parágrafo  único  -  A  CEM,  antes  da  elaboração  das  propostas  a  serem
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encaminhadas à Secretaria Executiva da Comissão, deverá enviar às presidências

das demais câmaras temáticas do COPAM os planos setoriais, conforme listados no

art. 17, para que as demais câmaras temáticas do COPAM possam analisar, deliberar

e emitir parecer a respeito.

Art. 19 - A Secretaria Executiva consolidará as propostas da CEM e elaborará o

Plano Estadual de Mudança do Clima que será encaminhado à Comissão Estadual

de Mudança do Clima para recomendação de promulgação de decreto estabelecendo

os  compromissos  voluntários,  as  ações  e  os  recursos  necessários  para  sua

implantação.

Parágrafo único - As propostas apresentadas pela CEM deverão ser observadas

para a publicação do Plano Estadual e para a publicação do detalhamento das ações

para alcançar os compromissos setoriais voluntários, por meio de decreto, conforme

previstos nos arts. 17 e 20, § 3º.

Art.  20  -  Para  alcançar  os  objetivos  da  PMCE  o  Estado  adotará  como

compromissos voluntários aqueles definidos nos respectivos planos setoriais.

§  1º  -  Para  os  setores  de  energia,  transportes,  processos  industriais  e  uso de

produtos, os compromissos voluntários, se definidos, deverão ter por base a redução

das intensidades de GEE.

§ 2º - Para o setor de resíduos, os compromissos voluntários, se definidos, deverão

ter por base a redução de emissões.

§ 3º - Para o setor agrícola, os compromissos voluntários, se definidos, deverão ter

por base a redução da intensidade de emissões e o aumento do sequestro do CO2

da atmosfera.

§ 4º - Decreto conterá o detalhamento das ações para alcançar os compromissos

de que trata o “caput”.

Art.  21  -  Visando  estabelecer  e  garantir  a  base  de  informações  necessárias  à

implantação  da  Política  e  do  Plano  Estadual  de  Mudança  do  Clima,  a  SEMAD

compromete-se a divulgar em legislação específica, no prazo de cento e oitenta dias

após a publicação desta Lei, para cada item citado nos incisos I a X deste artigo, a

periodicidade  de  atualização,  incluindo  a  divulgação  de  cronograma  com

detalhamento das etapas para cumprimento dos prazos.
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I - o monitoramento periódico das emissões por fontes de emissão, começando com

as fontes ou categorias de fontes que mais contribuem para as emissões estaduais;

II - manutenção do Registro Público de Emissões de GEE, criado pelo Decreto nº

45.229  de  3  de  dezembro  de  2009,  com  o  objetivo  de  estabelecer  critérios

mensuráveis  e  o  transparente  acompanhamento  do  resultado  de  medidas  de

mitigação e remoção de GEE, bem como auxiliar os agentes privados e públicos na

definição de estratégias de mitigação;

III  -  a  revisão e  atualização periódicas,  e  sempre que necessárias,  do  Registro

Público Voluntário de GEE e das exigências relativas aos registros de emissões e

metas voluntárias de emissões;

IV - atualização periódica do Inventário de Gases de Efeito Estufa do Estado de

Minas  Gerais,  com  emprego  de  metodologias  comparáveis  nacional  e

internacionalmente, e sua divulgação pública;

V -  continuação da elaboração anual do Balanço Energético Estadual elaborado

pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG;

VI  -  a  elaboração anual  do Inventário  Agropecuário do Estado de Minas Gerais

contendo informações sobre a área utilizada e a produção por cultura agrícola e por

rebanho e a quantidade por tipo de fertilizante utilizado.

VII  -  avaliação  periódica  de  possíveis  impactos  da  mudança  do  clima  sobre  a

economia do Estado de Minas Gerais com análise sistemática das consequências

econômicas, sociais e ambientais decorrentes da mudança do clima no longo prazo;

VIII  -  atualização  periódica  da  Avaliação  Ambiental  Estratégica  com  análise

sistemática das consequências ambientais de políticas, planos e programas públicos

e privados, frente aos desafios da mudança do clima;

IX - atualização periódica do Zoneamento Ecológico-Econômico para disciplinar as

atividades produtivas, a racional utilização de recursos naturais, o uso e a ocupação

do solo, como base para modelos locais de desenvolvimento sustentável;

X - quantificação anual do Produto Interno Bruto - PIB do Estado de Minas Gerais,

desagregado  por  subsetores  industriais  e  setores  serviços,  público,  transportes,

agricultura e pecuária, e que será utilizado para o cálculo da intensidade de GEE.

Art. 22 - O primeiro Plano Estadual de Mudança do Clima deverá estar concluído
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em até cento e oitenta dias após a conclusão dos planos setoriais e deverá ser revisto

periodicamente.

Art. 23 - Os planos setoriais, para o primeiro período, deverão estar concluídos em

vinte e quatro meses após a publicação desta Lei e deverão ser elaborados para os

seguintes setores:

I - setor de energia: subsetor industrial, com ênfase nos mais intensivos no uso de

energia;

II - setor de transportes de passageiros e cargas;

III - setor de agricultura, florestas e usos do solo: subsetor florestas e outros usos

do solo; subsetor pecuária e agricultura;

IV - setor de processos e outros usos de produtos;

V - setor de resíduos.

Art. 24 - Esta Lei será regulamentada no prazo de noventa dias, a contar da sua

publicação.

Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.608/2012

Altera a Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999, que Institui a Comenda da Paz

Chico Xavier e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Dê-se ao inciso II do art. 3º a seguinte redação:

“II - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.”.

Art. 2º - Dê-se aos parágrafos do art. 3º a seguinte redação:
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“§  1º  -  O  Comitê  Permanente  elegerá  anualmente,  entre  seus  membros,  o

Presidente e o Vice-Presidente;

§  2º  -  O  Secretário  Executivo  da  Comenda será  designado pelo Cerimonial  do

Governo do Estado.

§ 3º - O Presidente do Comitê representará social e juridicamente a Comenda.

§ 4º - O Prefeito Municipal de Uberaba exercerá a função de Presidente de Honra

do Comitê Permanente da Comenda.”.

Art. 3º - Dê-se ao §1º do art. 4º a seguinte redação:

“§ 1º - Para a concessão da Comenda da Paz Chico Xavier, o Comitê Permanente

deliberará por maioria absoluta de seus membros com sede em Belo Horizonte.”.

Art. 4º - Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art.  5º  -  A  Comenda  da  Paz  Chico  Xavier  será  concedida  anualmente,  em

cerimônia  a  se  realizar  no  dia  2  de  março,  alternadamente  nos  Municípios  de

Uberaba e de Pedro Leopoldo.

§ 1º - Os agraciados receberão das mãos do Governador do Estado o colar ou a

comenda,  acompanhados  de  diploma,  na  forma  do  cerimonial  estabelecido  pelo

Comitê Permanente.

§ 2º - Os diplomas terão as assinaturas do:

I - Governador do Estado;

II - Presidente de Honra do Comitê;

III - Presidente do Comitê;”.

Art. 5º - Inclua-se, onde couber, renumerando-se os artigos necessários:

“Art. … - Fica instituído o Colar da Comenda da Paz Chico Xavier, que poderá ser

concedido somente a Chefes de Estado ou de Governo, obedecidos os princípios do

art. 2º desta Lei.

Parágrafo único - O Colar da Comenda da Paz Chico Xavier deverá ser concedido

“ex  officio”  pela  Comissão  Permanente  da  Comenda  da  Paz  Chico  Xavier  ao

Governador do Estado durante o primeiro ano de seu mandato.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Fábio Cherem
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Justificação:  A proposição apresentada destina-se a promover  alterações na Lei

13.394, de 7 de dezembro de 1999, conforme sugestões apresentadas pelo Comitê

Permanente  da  Comenda  da  Paz  Chico  Xavier,  no  intuito  de  atualizar  e  revisar

algumas expressões, dinamizar a assinatura dos diplomas e principalmente promover

uma valorização da Comenda e uma aproximação entre a cidade natal  de  Chico

Xavier, Pedro Leopoldo, e Uberaba, a cidade que ele escolheu para viver a maior

parte de sua vida. Assim, com o estabelecimento da alternância do local de entrega

da  Comenda  Chico  Xavier,  pretende-se  consagrar  as  lições  de  paz  e  de  união

deixadas pelo mestre Francisco Cândido Xavier.

Por essa razão a proposição certamente merecerá a aprovação de nossos pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.609/2012

Dispõe  sobre  a  oferta  de  cursos  e  programas  de  capacitação  de  profissionais

envolvidos com atividades de natureza turística e cultural no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado promoverá, diretamente ou por meio de convênios e parcerias

com  entidades  públicas  ou  privadas,  ações  de  capacitação  de  profissionais  com

vistas  à  qualificação  da  força  de  trabalho  envolvida  nas  atividades  de  natureza

turística e cultural,  tendo em vista especialmente os campeonatos de seleções de

futebol em 2013 e em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Art. 2º - As ações a que se refere o art. 1º abrangem a oferta de cursos presenciais

ou  de  cursos  de  educação  a  distância  nas  áreas  de  idiomas  estrangeiros,

especialmente  o  inglês  e  o  espanhol,  voltados  preferencialmente  para  os

trabalhadores  do  setor  de  transportes  e  do  setor  hoteleiro  e para  os  prestadores

autônomos de serviços nesses setores.

Art. 3º - Poderão ser promovidos cursos específicos para a capacitação de guias

turísticos nas cidades que integram os roteiros e circuitos relacionados com o período

colonial, assim definidos pelos órgãos competentes.

Parágrafo único - Os cursos a que se refere este artigo compreenderão, além de

disciplinas relacionadas com idiomas estrangeiros, matérias específicas voltadas para
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o conhecimento do patrimônio artístico mineiro e do processo de formação social e

histórica do Estado.

Art.  4º  -  O Estado manterá,  em parceria com as prefeituras  municipais,  serviço

qualificado de atendimento  e  orientação turística  nos  Municípios  que integrem os

roteiros e circuitos a que se refere o art. 3º.

Art.  5º  -  O Estado adotará,  nas rodovias  estaduais  e especialmente  na MG-10,

sistema de sinalização com informações em inglês e espanhol.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Gustavo Perrella

Justificação:  Pretende-se,  com  a  proposição  ora  apresentada,  sistematizar  um

conjunto de ações com o objetivo de melhorar a prestação de serviços quando dos

próximos eventos de grande impacto turístico, previstos para os anos de 2013, 2014

e 2016. Sabe-se que o baixo nível de conhecimento de idiomas estrangeiros por parte

dos  prestadores  de  serviço  constitui  um  grande  problema,  a  ser  enfrentado  com

urgência. A maior parte das ações previstas na proposição pode ser executada em

parceria com órgãos e entidades da sociedade civil. Entretanto, a existência de um

marco regulatório fixado em lei confere mais visibilidade e continuidade às ações.

Assim, contamos com a aprovação da proposta nesta Casa Legislativa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.610/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos  da Lapinha de Santana do

Riacho, com sede no Município de Santana do Riacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos da Lapinha de

Santana do Riacho, com sede no Município de Santana do Riacho.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

José Henrique

Justificação:  A Associação  dos  Amigos  da  Lapinha  de  Santana  do  Riacho  se
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encontra em contínuo e regular funcionamento desde julho de 2003.

A  Associação  tem  por  finalidade  promover  o  bem-estar  dos  moradores  e

proprietários  de  terrenos  do  povoado  da  Lapinha,  sua  integração  social,  a

habitabilidade e o desenvolvimento sustentável da região.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.611/2012

Institui a Política Estadual de Educação sobre a Síndrome de Down no Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Ed ucação sobre a Síndrome de Down

e de Combate ao Preconceito no Estado.

Art. 2° - São objetivos da Política instituída por esta lei:

I - reduzir o processo de exclusão social das pessoas com Síndrome de Down;

II  -  incentivar  a  participação  da  sociedade  nas  iniciativas  voltadas  para  o

conhecimento da síndrome e no combate ao preconceito;

III - divulgar periodicamente informações científicas e éticas em defesa da cidadania

da população com Síndrome de Down;

IV  -  prestar  informações  gerais  à  comunidade  sobre  as  principais  questões

envolvidas na convivência e no trato das pessoas com Síndrome de Down;

Art. 3° - Na implementação da Política de que trata  esta lei, serão observadas as

seguintes diretrizes:

I  -  educação  preventiva,  que  compreende  um  conjunto  articulado  de  ações  e

serviços preventivos, individuais ou coletivos, com o objetivo de facilitar o acesso à

informação e  à  orientação,  bem como a espaços destinados  ao desenvolvimento

integral do cidadão;

II  -  atenção integral às pessoas com Síndrome de Down e sua rede social, que

compreende o conjunto de dispositivos socioculturais, que englobam indicadores de
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qualidade  de  vida,  qualidade  das  relações  interpessoais,  inclusão  social  e

participação por meio do controle social, constituídos a partir de uma visão integrada

da saúde e da educação dos atingidos pela síndrome;

III  -  contribuição para  o  debate  sobre  a  Síndrome de Down e  a  eliminação do

preconceito contra as pessoas com a síndrome, que compreende a divulgação de

estudos  e  experiências  nas  áreas  de  saúde,  educação  e  cidadania,  visando  à

qualificação do planejamento de ações integradas da política de e de combate ao

preconceito.

IV- interação entre profissionais de saúde, educação, familiares e pessoas com a

síndrome,  visando  ao  aprimoramento  dos  profissionais  e  familiares  quanto  à

aplicação de conceitos técnicos na convivência diária.

Art.  4° -  Fica instituída a Semana de Combate ao Pr econceito da Síndrome de

Down, a ser comemorada anualmente na última semana do mês de março.

Art. 5º - Fica instituído o dia 21 de março como o Dia Estadual da Síndrome de

Down.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará a Polític a de que trata esta lei no prazo

de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Maria Tereza Lara

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 3.612/2012

Altera a Lei nº 20.311, de 27 de julho de 2012, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 8º do art. 5º a que se refere o art. 2º da Lei nº 20.311, de 27 de julho de

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

§ 8º - Fica estabelecido o percentual de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor

total  anual  do  Fhidro,  nos  termos  deste  artigo,  para  o  custeio  de  ações  de

estruturação  física  e  operacional  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica  previstos  e
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instituídos pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do regulamento.”.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Pompílio Canavez

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  elevar  os  valores  do  Fhidro

destinados à estruturação física e operacional dos comitês de bacia hidrográfica. A

nossa proposta é aumentar o percentual de repasse dos atuais 7,5% para 10%.

Tomando por base o Projeto de Lei nº 3.472/2012, de revisão do PPAG 2012-2015,

de  autoria  do  Governador  do  Estado,  essa  elevação  significa  a  adição  de

aproximadamente  dois  milhões  e  seiscentos  mil  reais  para  a  estruturação  dos

comitês.

Minas  Gerais  tem  36  comitês.  E  a  maioria  deles,  senão  todos,  funcionam

precariamente por falta de uma estrutura adequada para a realização de seus fins.

Como ex-Presidente de comitê de bacia hidrográfica, vivenciei de perto o problema

da falta  de verbas até para fins de alimentação, acomodação e deslocamento de

membros de comitês.

Para nós, é de fundamental importância que os comitês sejam estruturados o mais

rápido  possível.  Em  nossa  avaliação,  os  recursos  previstos  na  lei  do  Fhidro  são

insuficientes para essa finalidade. Quanto mais rápido promovermos a estruturação

dos comitês, mais intensificamos a implementação da legislação de recursos hídricos

federal e estadual.

Tais recursos, que atualmente são destinados à estruturação dos comitês, e que

pretendemos com este projeto de lei aumentar, não são perenes. É preciso que se

esclareça  bem  esse  ponto  do  nosso  projeto.  A nossa  proposta  de  elevação  se

circunscreve, no tocante a esse ponto, apenas ao aumento de percentual. Uma vez

estruturado  e  tendo  sido  implantado  efetivamente  o  instrumento  da  cobrança  de

recursos hídricos,  os  comitês  deixam de receber  recursos do  Fhidro.  Isso porque

parte dos valores arrecadados com a cobrança de recursos hídricos passará a ter a

função de custeio de funcionamento de comitês. Logo, à medida que o comitê se

apresenta adequadamente estruturado e a cobrança implantada, o Fhidro passa a ter

melhores condições de aplicação de seus recursos a outras finalidades nobres, como
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a de recuperação de áreas degradadas e a de apoio a obras e atividades essenciais

à proteção dos recursos hídricos, a exemplo das estações de tratamento de esgoto.

Conto  com o  apoio  dos Deputados  e Deputadas desta  Casa para a aprovação

deste projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.613/2012

Declara de utilidade Pública a Orquestra Popular Livre, com sede no Município de

São João Del Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Orq uestra Popular Livre, com sede no

Município de São João Del Rei.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de public ação.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Rômulo Viegas

Justificação: A Orquestra Popular Livre, com sede no Município de São João Del

Rei, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2002,

que, entre outras atribuições, mantém em caráter permanente aulas de música para

todas as camadas sociais, sem distinção de raça ou credo.

O Estado, outorgando a essa entidade o título declaratório de utilidade pública, irá

ressaltar  e  enaltecer  as  ações  desenvolvidas  por  ela,  que  fomenta  a  área

sociocultural  com a promoção de aulas  de  música,  o  que integra suas atividades

beneficentes e filantrópicas.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.614/2012

- O Projeto de Lei nº 3.614/2012 foi publicado na edição anterior.
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PROJETO DE LEI Nº 3.615/2012

Dá denominação a próprio público destinado ao Ministério Público do Estado, no

Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Edifício Procurador Carlo s Henrique Fleming Ceccon o

próprio público destinado ao Ministério Público do Estado, localizado no Município de

Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  a  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o Dr. Carlos Henrique Fleming Ceccon.

Nascido em Ouro Fino, no Estado de Minas Gerais, o homenageado, Dr. Ceccon,

foi Procurador de Justiça por mais de 15 anos. Embora jovem, prestou relevantes

serviços ao Ministério Público.  Foi um Promotor correto, dedicado, ético e sempre

desempenhou  com muita  dignidade  as  suas  funções  no  Ministério  Público.  Dava

gosto ler as suas peças. Com base jurídica sólida, suas fundamentações eram claras,

concisas e objetivas. Tinha sempre um fundamento novo, a última jurisprudência ou

um  posicionamento  doutrinário.  Era  atual.  Mesmo  com  o  tempo,  não  perdeu  a

combatividade de promotor  de  Justiça.  Era  firme,  como deve ser  um membro do

Ministério Público. Essa história de direito penal mínimo não era com ele. Mas era

justo e dedicado.

Homem íntegro e empreendedor, sua presença na comunidade sempre foi marcada

por forte vocação para servir ao próximo com desprendimento e altruísmo. Admirado

por todos os que com ele conviveram, seu nome está definitivamente ligado à história

da cidade, por sua ação corajosa e socialmente relevante.

Por essas razões, aguardo dos meus pares a aprovação desta proposição

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.616/2012

Dispõe sobre a colocação de plaquetas em braile, contendo a placa do veículo, no

interior dos táxis que circulam no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a colocação de plaquetas em braile, contendo a placa do

veículo,  no  interior  dos  táxis  que  circulam  no  Estado,  de  modo  a  oferecer  aos

passageiros com deficiência visual a possibilidade de sua identificação.

Art. 2° - As plaquetas de identificação deverão ter  o formato padrão de 4cm (quatro

centímetros) por 7cm (sete centímetros), podendo ser de acetato ou material similar,

e deverão ser afixadas no painel em frente ao banco do carona e na porta traseira do

lado direito do veículo, de forma a possibilitar o seu toque.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O número de passageiros com deficiência visual que costumam usar o

serviço de táxis vem aumentando a cada ano. Para tornar sua viagem mais tranquila

e possibilitar rápida solução caso aconteça, por exemplo, o esquecimento de algum

pertence  no  interior  do  veículo,  propomos  este  projeto.  Não  é  tão  raro  que  isso

aconteça, e a afixação das plaquetas ofereceria às pessoas com deficiência visual a

possibilidade de reaver o objeto esquecido, já que poderiam identificar o táxi em que

viajaram.  Tal  prática  oferecerá  condições  de  reivindicar  pertences  extraviados  e

apresentar reclamações contra os condutores, se necessário.

Por isso, acreditamos que a proposição traria enormes benefícios a tais pessoas,

que procuram se deslocar em táxis para evitar os possíveis transtornos das viagens

em transportes coletivos.

Ante tais considerações, esperamos que o projeto seja devidamente acolhido pelos

nossos ilustres pares nesta Assembleia Legislativa, por entendermos que é justo e

dos mais oportunos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.617/2012

Altera a Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 5º da Lei 17.727, de 2008, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso VII-A:

“Art. 5º - (…)

VII-A - de 50% dos recursos arrecadados com a cobrança de multa administrativa

por infração à Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002;”.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Almir Paraca

Justificação: O projeto que ora submetemos ao exame desta Casa visa a incluir

50% dos valores arrecadados com a cobrança de multa administrativa por infração à

Lei nº 14.181, de 2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora

aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Estado e dá outras

providências, entre os recursos financeiros para fazer frente às despesas do Bolsa

Verde,  mecanismo criado  por  iniciativa  parlamentar  para  promover  e  incentivar  a

proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos, especialmente de ecossistemas

sensíveis.

A propósito,  cabe salientar que por ocasião da apreciação do Projeto de Lei  nº

2.101, de 2008, de autoria parlamentar, a Comissão de Constituição e Justiça desta

Casa sustentou a viabilidade jurídica de vinculação de receita de multa arrecadada

pelo poder público com a cobrança administrativa por infração à lei, nos seguintes

termos:

“Em síntese, o que dissemos pode ser expresso da seguinte forma: as receitas de

multas arrecadadas pelo poder público com a cobrança administrativa por infração à

lei admitem a sua transferência compulsória para órgão, despesa ou repasse a outro

ente  federado,  salvo  nos  casos  vedados,  implícita  ou  expressamente,  pelo

ordenamento jurídico-constitucional, conforme já mencionamos.”

Saliente-se, ainda, que essa mesma Comissão, na ocasião, não vislumbrou objeção
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à iniciativa parlamentar que pretendia transferir aos Municípios recursos de multa por

infração  à  legislação  ambiental,  como  se  depreende  da  leitura  da  proposição

substitutiva apresentada na conclusão do citado parecer.

Contamos com o apoio dos Deputados e Deputadas desta Casa para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.618/2012

Altera a Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 6º da Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011, que dispõe sobre a

concessão  de  incentivo  financeiro  a  catadores  de  materiais  recicláveis  -  Bolsa

Reciclagem -, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso II-A:

“Art. 6º - (…)

II-A - de 50% (cinquenta por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança de

multa administrativa por infração à Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009.”.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Almir Paraca

Justificação: O projeto que ora submetemos ao exame desta Casa visa a incluir

50% dos valores arrecadados com a cobrança de multa administrativa por infração à

Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de

Resíduos Sólidos,  entre os recursos financeiros para fazer  frente às despesas do

Bolsa  Reciclagem,  mecanismo  criado  por  iniciativa  parlamentar  para  promover  a

inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis e a proteção do meio

ambiente.

A propósito,  cabe salientar que, por ocasião da apreciação do Projeto de Lei nº

2.101, de 2008, de autoria parlamentar, a Comissão de Constituição e Justiça - CCJ -

desta  Casa  sustentou  a  viabilidade  jurídica  de  vinculação  de  receita  de  multa

arrecadada pelo poder público com a cobrança administrativa por infração à lei, nos
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seguintes termos:

“Em síntese, o que dissemos pode ser expresso da seguinte forma: as receitas de

multas arrecadadas pelo poder público com a cobrança administrativa por infração à

lei admitem a sua transferência compulsória para órgão, despesa ou repasse a outro

ente  federado,  salvo  nos  casos  vedados,  implícita  ou  expressamente,  pelo

ordenamento jurídico-constitucional, conforme já mencionamos.”.

Saliente-se  ainda  que  a  CCJ  na  ocasião  não  vislumbrou  objeção  à  iniciativa

parlamentar que pretendia transferir aos Municípios recursos de multa por infração à

legislação  ambiental,  como  se  depreende  da  leitura  da  proposição  substitutiva

apresentada na conclusão do citado parecer.

Contamos  com  o  apoio  dos  Deputados  e  das  Deputadas  desta  Casa  para  a

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.619/2012

Regulamenta a transmissão, a qualquer tempo, de permissão para a exploração de

serviço de táxi no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o detentor de permissão para exploração de serviço de táxi no Estado

autorizado a transmitir, a qualquer tempo, a titularidade da permissão aos filhos ou ao

cônjuge, em caráter gratuito.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se:

I  -  Serviço de táxi: o serviço de transporte individual  ou de pequeno número de

passageiros e de pequenas cargas para local determinado pelos clientes, por meio de

veículo automotor, mediante remuneração;

II - Permissão: todo alvará, autorização, concessão, permissão ou qualquer outro

título que, conferido pela autoridade municipal ou distrital competente, outorgue ao

seu detentor a prestação do serviço de táxi;

III - Autoridade competente: qualquer ente público que possua, no âmbito municipal

ou  distrital,  a  competência  para  outorgar  permissões,  regulamentar  e  fiscalizar  a
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prestação do serviço de táxi.

Art.  2º  -  No caso do falecimento  do  detentor  de  permissão para  exploração de

serviço de táxi, a titularidade da permissão será transmitida a seus sucessores, na

forma estabelecida pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Art. 3º - É vedada a imposição, pela autoridade competente, de qualquer restrição

ao exercício dos direitos garantidos por esta lei.

Parágrafo único - A autoridade competente poderá cobrar taxa de registro referente

à transmissão da titularidade da permissão, nos termos desta lei.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O transporte de passageiros e de cargas por táxi é, ainda, uma matéria

mal  regulamentada  no  Brasil.  Justamente  por  isso,  existem  lacunas  legais  que

provocam uma grande incerteza jurídica e, consequentemente, dificuldades para os

profissionais e para os usuários. Trata-se do estatuto jurídico das autorizações ou

alvarás para a prestação do serviço de táxi, no tocante à possibilidade de transmissão

de sua titularidade, gratuitamente, para filhos e cônjuge dos titulares.

Efetivamente,  nas  grandes  cidades  mineiras,  tal  como na  maioria  das  grandes

cidades do mundo, observa-se que a exploração do serviço de táxi é condicionada à

outorga, pelo poder público, geralmente municipal, de autorizações específicas para

tanto, cuja quantidade é rigidamente controlada e que recebem nomes diversos, tais

como “alvarás”, “permissões”, “autorizações” e outros.

O que proponho, destarte, é acabar com tal lacuna, estabelecendo, de uma vez por

todas, que as autorizações recebidas podem ser objeto de transmissão definitiva de

titularidade,  gratuitamente,  para  filhos  e  esposa  dos  respectivos  detentores  de

autorizações.

Dessa  forma,  esse  mercado,  hoje  precário,  passará  a  ser  dotado  de  maior

confiabilidade jurídica, podendo, inclusive, ser objeto da tutela do Poder Judiciário.

Essa situação deve interessar não somente aos detentores de autorizações, mas,

particularmente,  aos  usuários,  já  que  uma situação  jurídica  mais  segura  para  os

prestadores de serviço se refletirá em maior segurança também para o consumidor.
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Por essa razão, solicito aos meus pares a aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.620/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Olímpio Noronha o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Olímpio Noronha

o  imóvel  com área de 400,00m² (quatrocentos  metros  quadrados),  situado  nesse

Município e registrado sob o nº 8.417, a fls. 06 do Livro 3-Q, no Cartório de Registro

de Imóveis do Município de Olímpio Noronha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos sociais de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis do Município

de  Olímpio  Noronha  comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de

propriedade do Estado, para o qual foi doado por esse Município. No entanto, tendo

em vista a localização do referido imóvel e a necessidade da preservação de sua

destinação social pelo Município de Olímpio Noronha é que se propõe a presente

doação.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres

parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 3.895/2012, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a melhoria do policiamento

ostensivo  no  Bairro  Mangabeiras  e  adjacências.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº 3.896/2012,  do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita  seja formulado

voto de congratulações com a família do ex-Deputado Jason Soares Albergaria pelo

transcurso  do  centenário  do  seu  nascimento.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº 3.897/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Educação por ter instalado placas na frente das

escolas estaduais mineiras informando os resultados obtidos por cada uma dessas

instituições no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -, que mede a

qualidade da educação.

Nº 3.898/2012, do Deputado Bosco e outros, em que solicitam seja formulado voto

de  congratulações  com  a  CNI,  com  o  Senai  e  com  o  Sesi  pela  realização  da

Olimpíada do Conhecimento, ocorrida de 11 a 18 de novembro, e com a Fiemg pela

excelente participação no evento. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  3.899/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Meio  Ambiente pedido de informações sobre o não

pagamento da parcela devida do incentivo Bolsa Verde aos agricultores beneficiários,

referente ao ano de 2011. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.900/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a realização de

estudo sobre a viabilidade de implantação de Centros de Atenção Psicossocial nos

Municípios de Candeias e Capelinha. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.901/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a

disponibilização  para  as  áreas  rurais  do  Estado,  especialmente  do  Vale  do

Jequitinhonha  e  do  Norte  de  Minas,  da  rede  de  dados  utilizada  pelos  centros

vocacionais tecnológicos e telecentros, com a finalidade de instalação de terminais

para uso de telefonia por internet. (- À Comissão de Educação.)

Nº  3.902/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  e  à  Fapemig  pedido  de

informações  sobre  o  processo  e  os  critérios  utilizados  para  definir  os  setores

econômicos que são apoiados por ações governamentais de fomento à pesquisa e

inovação,  especialmente no âmbito  dos Programas 101 e 259,  em detrimento  de

outros setores.

Nº  3.903/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Ciência e Tecnologia  pedido  de informações com o

detalhamento do conceito e a motivação das iniciativas conhecidas como Cidade das

Águas, em Frutal, e Cidade da Ciência e do Conhecimento, em Belo Horizonte.

Nº  3.904/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de informações sobre o

funcionamento dos Centros Vocacionais Tecnológicos e dos Telecentros, bem como

sobre o cumprimento das metas estabelecidas para esses equipamentos públicos nos

últimos anos e seu aproveitamento para estabelecer a Rede Uaitec.

Nº  3.905/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações

com  vistas  a  que  sejam  detalhados  os  subprocessos  e  os  subprojetos,  e  seus

produtos, das Ações 1269 e 1273 do PPAG 2012-2015 para o ano de 2013 e a que

sejam descritos os critérios  de escolha das cidades indicadas como candidatas a

subsedes  e  detalhados  os  investimentos  feitos  pelo  Estado  com  esse  fim,

destacando-se qual é o papel do Estado, das seleções e da Fifa nesse processo.

Nº  3.906/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a

execução  da  Ação  4151  -  Fiscalização  ambiental  integrada  -  no  ano  de  2012,

explicitando  o  número  e  o  custo  das  operações  realizadas  e  justificando  a

superestimação da meta financeira para 2012 e a subestimação para 2013.

Nº  3.907/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre a reduzida

execução da Ação 1209 - Meta 2014: Revitalização da Bacia do Rio das Velhas.

Nº  3.908/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral do IEF pedido de informações sobre a execução da
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Ação  4153  -  Monitoramento  e  geoprocessamento  ambiental  -  no  ano  de  2012,

explicitando  o  número  e  o  custo  dos  relatórios  emitidos  e  justificando  a

superestimação  da  meta  financeira  para  o  citado  ano.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  3.909/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de providências para analisar o projeto

Tour  Real,  elaborado  pelo  Sr.  Welington  de  Souza,  para  eventual  apoio  a  sua

realização dentro do escopo dos Programas 103 - Apoio financeiro ao turismo mineiro

- ou 114 - Estruturação, desenvolvimento e promoção do turismo mineiro - ou ainda

para  a  formatação  do  referido  projeto  como produto  turístico.  (-  À  Comissão  de

Turismo.)

Nº  3.910/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

melhoria  do  grau  de  fiscalização  das  posturas  municipais  e  da  qualidade  da

manutenção das praças e ruas das regiões central e dos hospitais. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº  3.911/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Congresso Nacional pedido de providências para que

saliente a importância da realização de uma ampla reforma tributária, bem como da

rediscussão  do  pacto  federativo  como  forma  de  garantir  a  equidade  entre  os

membros federados,  bem como a solvência fiscal dos Estados e Municípios.  (-  À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  3.912/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a oferta de curso

de qualificação profissional equipado com cozinha industrial na região Centro-Oeste.

(- À Comissão do Trabalho.)

Nº  3.913/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  o

detalhamento e desmembramento das ações dos programas do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - em subprojetos e subprocessos, com vistas à revisão

do referido Plano para o exercício de 2014; e para a disponibilização, no Sigplan e
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nos  relatórios  bimestrais  de  monitoramento  produzidos  por  essa  Secretaria,  do

detalhamento da execução e do monitoramento por subprojeto e subprocesso. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  3.914/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja dado apoio à realização da Conferência Estadual de Assistência Social e

para que seja garantido transporte e hospedagem a fim de viabilizar a participação de

uma delegação mineira na Conferência Nacional de Assistência Social.

Nº  3.915/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  seja

oferecida capacitação profissional às mulheres do campo e às indígenas e para que,

em  articulação  com  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  seja  esse  público

incluído no âmbito da Ação 1260 - Com Licença, Vou à Luta - do Programa 003 -

Melhor Emprego - do PPAG 2012-2015. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  3.916/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  Municípios  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  as

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil sejam compostas, ao menos em parte,

por servidores efetivos das prefeituras. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.917/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  informações  a  fim  de  que  envie  cópia  dos

contratos referentes à concessão da Rodovia MG-050. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.918/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado aos

Deputados  Federais  eleitos  pelo  Estado  pedido  de  providências  em  favor  da

aprovação  do  Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº  711/2012,  que  dispõe  sobre  a

fiscalização do tempo de direção do motorista profissional.

Nº 3.919/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  melhorias  nos ônibus das

linhas 5210 e 5230, quanto a horários e fiscalização nos horários de pico, e para a

criação de linha entre São José da Lapa e Belo Horizonte, passando pelo Bairro Lar

de Minas e pela Av. Cristiano Machado, com retorno pela área hospitalar.

Nº  3.920/2012,  da  Comissão de Esporte,  em que solicita  seja encaminhado ao
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Ministério Público pedido de providências para apurar denúncia de cerceamento da

liberdade  de  expressão  da  torcida  do  Clube  Atlético  Mineiro  no  jogo  contra  o

Fluminense Futebol Clube, realizado em 21/10/2012.

Nº  3.921/2012,  da  Comissão de Esporte,  em que solicita  seja encaminhado ao

Ministério  Público  pedido  de  providências  para  apurar  denúncia  acerca  da  não

observância dos dispositivos da Lei Federal nº 10.671, de 2003, na composição do

Superior Tribunal de Justiça Desportiva, especialmente no que tange à nomeação do

atual auditor da 2ª Comissão Disciplinar desse órgão, Sr. Jonas Lopes de Carvalho

Neto.

Nº  3.922/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Caixa Econômica Federal pedido de providências para a extensão do

Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida aos assentamentos rurais da região

Noroeste de Minas.

Nº 3.923/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio ao Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo em

face  dos  ataques  sofridos  por  seus  integrantes  em  ações  fomentadas  por

organizações criminosas que atentam contra policiais.

Nº  3.924/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  urgente

convocação de todos os excedentes aos cargos de Delegado e Escrivão de Polícia

do  último  concurso,  bem  como para  a  realização  de  novos  concursos,  a  fim  de

superar a carência de efetivo no Estado.

Nº 3.925/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja  autorizada  a

implantação  do  ensino  médio  na  Escola  Estadual  São  Geraldo,  no  Município  de

Curvelo.

Nº 3.926/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que seja reavaliada a decisão

de  incorporar  a  Escola  Estadual  de  Três  Barras  à  Escola  Estadual  Daniel  de

Carvalho, ambas localizadas no Município de Conceição do Mato Dentro.

Nº 3.927/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada



298
____________________________________________________________________________

manifestação de aplauso aos policias militares lotados no 55º BPM e no 3º BPM que

atuaram na operação que culminou na apreensão de 236 tabletes de maconha no

Município de Pirapora, pelo excelente trabalho desenvolvido.

Nº 3.928/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sgt.  PM  Dalson  Ferreira  Victor  pelos  20  anos  de

relevantes serviços prestados à Polícia Militar e à sociedade mineira, bem como pela

brilhante atuação na operação de abordagem ao Sr. Helenilson Eustáquio da Silva

Souza, condenado por tráfico de entorpecentes.

Da Comissão Especial das Enchentes em que solicita seja elaborada cartilha, a ser

encaminhada  aos  Municípios  mineiros,  contendo  informações  sobre  os  órgãos  e

entidades envolvidos no sistema de defesa civil, as medidas a serem tomadas para

prevenir  as  enchentes  e  seus  impactos,  os  procedimentos  necessários  para  a

comunicação  dos  estados  de  emergência  e  de  calamidade  pública  e  os  passos

obrigatórios para a prestação de contas relacionada à utilização de recursos federais

e estaduais.(- À Mesa da Assembleia.)

Da  Comissão  Especial  das  Enchentes  em  que  solicita  seja  comunicada  aos

Prefeitos  Municipais  e  Presidentes  das  Câmaras  de  Vereadores  do  Estado,  à

Associação Mineira de Municípios, ao Ministério Público do Estado, ao Tribunal de

Contas do Estado e aos órgãos federais de defesa civil, por meio do Ministério da

Integração Nacional,  a  publicação do relatório final dessa Comissão no "Diário  do

Legislativo", para que possam ter acesso ao documento no portal eletrônico da Casa.

Do Deputado Gustavo Perrella em que solicita seja autorizada a criação pela Escola

do Legislativo de curso de educação a distância nas áreas de inglês e espanhol,

tendo em vista a importância dessa capacitação para os campeonatos de seleções de

futebol em 2013 e 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Do Deputado Anselmo José Domingos em que solicita seja comunicada ao Plenário

a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Lei Complementar nº 100.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Liza Prado e do

Deputado Lafayette de Andrada.
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Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Participação  Popular,  de  Transporte,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Política

Agropecuária, de Educação e de Segurança Pública e do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas e público que nos acompanha pela TV Assembleia, gostaria de manifestar

a  nossa alegria,  Deputado  João Leite,  de  ter  aprovado,  hoje,  o  requerimento  da

Comissão  de  Segurança  Pública  cujo  teor  é  a  formulação  de  manifestação  de

aplauso ao trabalho, ou melhor, aos relevantes trabalhos do Sgt. Victor, prestados ao

longo de uma carreira de 20 anos. Infelizmente, o Sgt. Victor foi preso por uma - diria

- ação precipitada da Corregedoria da Polícia Militar, pois agiu em legítima defesa,

não apenas em própria defesa, mas na de outro menor que fora apreendido portando

drogas naquela operação do Bairro Serra. O que nos deixa estarrecidos, Deputado

Sebastião Costa, é que o Sgt. Dalson Ferreira Victor há 20 anos é policial militar. Está

posicionado no melhor conceito na sua carreira, cuja classificação é A50. Esse é o

melhor conceito na sua carreira de policial  militar.  Por  diversas vezes,  tentei  falar

nesta tribuna, na semana passada, mas, pela inscrição, não consegui.

O que nos assusta naquela ocorrência policial  é que o Sargento, combatendo o

crime, recebeu denúncia por meio do 181, que é a nossa central de comunicações, e

o CICOp a repassou às guarnições do 22º Batalhão, com apoio do 1º Batalhão. A

primeira  denúncia  dizia  que  cinco  criminosos  armados  estavam  posicionados  no

interior do Bairro Serra, no Aglomerado da Serra. As viaturas foram ao local, fizeram o

chamado rastreamento, tentaram localizar os criminosos, que não foram encontrados.

O Sgt. Victor era Comandante de uma das viaturas. Então, retornou ao patrulhamento

e foi atender a outra ocorrência policial. Mais tarde, o CICOp anuncia, novamente,

que havia cinco criminosos, todos eles exibindo armas de fogo e impondo o medo e

abordando moradores em plena favela. O Sgt. Victor, cumpridor de suas obrigações,

profissional  competente, combativo e, acima de tudo, responsável,  deslocou-se ao

local com sua viatura, Deputado Inácio, para fazer a abordagem dos cinco criminosos
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que estavam armados. Organizou, com outras equipes, uma incursão no aglomerado,

após dividir as equipes. Dois dos cinco criminosos armados, fugindo do cerco das

outras equipes, vieram em direção ao Sargento e ao seu patrulheiro. O Sargento lhes

deu voz de prisão, e os dois criminosos, de arma em punho, miraram contra ele. Não

sobrou outra alternativa, Deputado Sebastião Costa, porque não sobraria nem para o

Sgt. Victor nem para qualquer um de nós que víssemos dois marginais com arma na

mão vindo em nossa direção.

O  que  acontece?  O  Sgt.  Victor  dá  a  voz  de  prisão  aos  criminosos  e,  em  ato

contínuo, não sendo obedecido, faz um único disparo de arma de fogo com a sua

pistola ponto 40 da carga da Polícia Militar. O cidadão continuou correndo, recebeu o

tiro e caiu mais adiante, com a arma ao lado do seu corpo. Os policiais, verificando

que ele ainda estava com vida, promoveram o socorro desse cidadão.

Mais tarde, foi ouvida no auto de prisão em flagrante uma enfermeira que estava no

local, para desfazer o disse me disse de uma parcela da imprensa que buscou a

condenação  do  Sargento,  que  é  um  homem  sério  e  honrado,  pai  de  família.  A

enfermeira que pôs nos jornais. E depois, Dr. Wilson, os militares perceberam que

não havia uma morte definitiva - até porque eles têm de ter essa dúvida e, na dúvida,

eles socorrem a vítima, pois ninguém é médico, ninguém é perito para atestar a morte

- e socorreram o criminoso. Pasmem. A história é muito diferente da versão que foi

divulgada. Eles levaram de 10 a 12 minutos do local do crime até chegar ao pronto-

socorro  do  Hospital  João  XXIII.  Uma  demonstração  de  profissionalismo,  uma

demonstração de que, verdadeiramente, não era intenção do Sargento matar aquela

pessoa.

Mas vamos falar de quem estava com a arma em punho. Uma parcela da imprensa

inverteu toda a lógica de uma sociedade que, cada vez mais, clama por segurança e

deseja que o policial seja combativo e firme em sua ação. A sociedade não quer o

policial violento, corrupto, “matrifuso”, mas quer o policial firme, combativo, que é o

caso do Sgt. Dalson Ferreira Victor.

E o cidadão de nome Elenilson Eustáquio da Silva Costa é tratado por uma parcela

da  imprensa,  Dr.  Wilson,  como  servente  de  pedreiro.  Essa  parcela  da  imprensa

deveria ter mais coragem e dizer a verdade. Esse indivíduo é criminoso contumaz.
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Pesam sobre a sua pessoa três mandados de prisão, em cujo processo já houve

condenação por tráfico de drogas. Mas é chamado de servente de pedreiro. Do outro

lado, o policial virou bandido, e o bandido virou mocinho.

Essas inversões que uma parcela da imprensa faz, Deputados Inácio Franco e Dr.

Wilson,  afetam  o  psicológico,  o  moral  de  tropa  de  quem  está  na  rua.  A polícia

encolhe, fica receosa de fazer a abordagem, pois daqui a pouco pode-se estar com o

nome estampado no jornal na condição de vilão.

O que o Sgt. Dalson Ferreira Victor fez no dia 26 naquela abordagem policial foi o

que eu faria. Quantas vezes fossem necessárias, porque eu já disse nesta tribuna e

vou repetir:  o cidadão no meio de uma rua que sacar uma arma para um policial

fardado não tem boa intenção. Se ele está na rua, vendo uma viatura policial com o

policial fardado, e saca uma arma em punho mirando nesse policial, ele só pode ser

bandido. Ele não é um cidadão de bem, porque um cidadão de bem não faz isso.

Primeiro, porque não vai estar armado; segundo, porque não vai apontar uma arma

na direção do policial.

Qual foi  a  reação do Sgt.  Victor? Aquilo  que preconiza as instruções da prática

policial, o que preconiza o Código de Processo Penal: nesses casos, na possibilidade

de sofrer uma injusta agressão atual e iminente, o policial vai usar moderadamente os

meios necessários para repelir a injusta agressão.

O que o Sargento fez? Sacou sua arma, gritou: “Polícia, parem!”. Mas eles vieram.

Ele deu um único tiro. O cidadão que sofreu o tiro continuou correndo e caiu mais à

frente.

O que me entristece é a covardia de alguns Comandantes da Polícia Militar,  ao

ficarem calados, esperando a manifestação da imprensa, para saberem de que forma

vão se posicionar. E posicionaram-se da forma mais covarde possível. Largaram um

companheiro, que é um pai de família, com 20 anos de serviço, com conceito A50,

concursado, no “front”. Uma pessoa de bem, policial honesto, trabalhador e defensor

da sociedade, que estava lá para desarmar um grupo de criminosos.

O  assessor  de  imprensa  da  Polícia  Militar,  o  Ten.-Cel.  Luiz  Alberto,  foi  ao

Aglomerado da Serra dizer que o Sargento estava preso. Isso para dar satisfação a

traficantes, a bandidos. Depois a própria Polícia, a própria imprensa percebeu tudo. A
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imprensa não está publicando mais nem uma vírgula sobre isso, Deputado Rômulo,

porque percebeu o erro. Deputado João Leite, essa parcela da imprensa crucificou o

Sgt. Victor, pai de família, pessoa de bem e honrada, que tem uma ficha impecável.

Há sete anos trabalha no Aglomerado da Serra,  sem nunca ter  feito  um disparo.

Quando o fez, foi em sua legítima defesa e de terceiro, de um menor acautelado. Ele

agiu,  conforme  preconiza  não  só  a  prática  policial,  como  também  o  Código  de

Processo Penal.  Eu disse  ao  Deputado João Leite  que esse homem tem de ser

condecorado na Comissão de Segurança Pública. Esse homem deve ser lembrado,

para  encorajar  os  nossos  companheiros  policiais  honrados.  Falo  isso,  Deputado

Rômulo,  porque exerci  a  atividade e  sei  o  quanto  ela  é  espinhosa.  Um pequeno

descuido leva à morte ou à prisão. Esse foi um pequeno descuido. São frações de

segundo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Na

quinta-feira,  ouviremos  o  Sgt.  Victor,  na  Comissão  de  Segurança  Pública  da

Assembleia. Conversei hoje com o Comandante Ten.-Cel. Filho, que agradece a V.

Exa. e à Comissão de Segurança Pública por se colocarem ao lado do policial. Ele

explicava a carreira  do  Sgt.  Victor,  que é irretocável.  Entre as  condecorações da

Polícia  Militar,  ele  tem  uma classificação  nobre.  Lamentavelmente,  vimos,  nestes

últimos dias, um julgamento sumário do Sargento. A Assembleia e a Comissão de

Segurança Pública tiveram muito cuidado e aguardaram as apurações. Aguardaram,

especialmente, saber quem é esse homem da defesa social, da segurança pública de

Minas  Gerais.  Vimos  que  é  alguém  totalmente  qualificado,  que  merece  nosso

respeito.

Na quinta-feira, às 9h30min, o Sgt. Victor estará aqui. Já estamos solicitando que

ele seja encaminhado à Assembleia Legislativa, à Comissão de Segurança Pública.

Nós o ouviremos,  e  ele ouvirá  o elogio,  a moção que V.  Exa.  fez para ele pelos

serviços  prestados  à  população  de  Minas  Gerais.  Espero  que  a  Assembleia

Legislativa resgate a história verdadeira do Sgt. Victor. Parabéns, Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado. V. Exa. terá oportunidade de ver a

humildade, a sinceridade e a transparência do Sgt. Victor, no contato pessoal.
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O  Deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Quero  cumprimentá-lo,  Deputado

Sargento  Rodrigues,  pela  sua coerência  e  postura.  A sociedade clama por  maior

segurança. As Polícias Civil  e Militar  de Minas são consideradas exemplares para

todo o País. Quando assistimos a um fato como esse, que tomou as proporções que

tomou, ficamos sem entender o ocorrido. Um militar, um cidadão, no cumprimento do

seu dever, age em defesa da própria vida, mas é exposto dessa forma. As coisas têm

de  ser  esclarecidas.  Temos  de  dar  valor  à  Polícia  Militar,  que  está  nas  ruas

defendendo o povo de Minas Gerais. A criminalidade cerca o Estado de Minas Gerais,

mas não chega ao nosso Estado, em razão da postura firme e coerente da nossa

Polícia Militar.

Quero cumprimentá-lo e hipotecar meu total apoio e solidariedade à Polícia Militar

de Minas Gerais.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Obrigado,  Deputado  Carlos  Pimenta,  meu

companheiro de bancada. Já concluirei, Presidente, até porque é necessário fazer

esse desfecho. Quero dizer, Deputado Rômulo, que tive o zelo de fazer uma visita

ontem  ao  Sgt.  Victor,  no  22º  Batalhão.  Já  havia  feito  várias  consultas  e  vi  que

realmente ele é um graduado de valor.

Nós,  Deputado  Inácio,  devemos  ter  um  zelo  enorme  com  o  policial  que  quer

enfrentar o crime, porque, se esse policial honrado, trabalhador, que tem vocação na

sua profissão, recuar, o crime tomará conta. No Aglomerado da Serra, desde aquele

episódio do ano passado em que houve,  sim, um desacerto e os  culpados estão

sendo processados e julgados na forma da lei, até hoje o Batalhão Rotam não voltou

a patrulhar. Não podemos fazer isso. Amanhã acontece um outro desacerto, e dirão

que ali não poderão patrulhar. Amanhã acontece na Zona Sul, e dirão que não se

pode  patrulhar;  na  Leste,  não  poderão  patrulhar.  Essa  ordem  foi  uma  ordem

equivocada do Comandante do Policiamento Especializado, Cel. Carvalho, que foi à

imprensa e mentiu dizendo que a Rotam continuava subindo.

O que aconteceu com o aglomerado, Deputado Inácio? Os bandidos tomaram conta

do  aglomerado.  Bandidos  estão  expulsando  moradores.  Temos  queixa  disso  na

Comissão. Estão expulsando moradores. Esse cidadão Elenílson, que foi chamado

de servente de pedreiro pela imprensa, é um traficante condenado pela Justiça, com
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mandados de prisão em aberto, e colocou para fora um pai de família e exigiu que ele

fizesse um empréstimo de R$30.000,00. Quase que esse moço fez o empréstimo,

mas teve orientação do Gerente. O Ministério Público já o estava monitorando há

meses por chefiar quadrilha no Aglomerado da Serra, imaginem.

Encerro dizendo o seguinte: Srs. Deputados, Sras. Deputadas, prestem muito bem

atenção. Se não valorizarmos os que estão dispostos a enfrentar o crime, o crime

tomará conta do nosso Estado, assim como subjugou o Rio de Janeiro por mais de

quatro décadas. Nossa polícia é uma polícia séria e honrada, e os Comandantes não

podem recuar; devem dar apoio, ser firmes e demonstrar que o Estado de Direito

precisa  prevalecer,  e  não,  o  crime organizado,  como vem  acontecendo  no  Bairro

Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O Deputado Fred Costa* - Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar de forma

especial  o  nosso  Presidente  em  exercício.  Venho  a  esta  tribuna,  mais  uma vez,

manifestar minha indignação com o governo federal, em especial com o DNIT e com

o tratamento dispensado ao Estado de Minas Gerais. Refiro-me à famigerada BR-

381.

Lamentavelmente,  quero  dividir  com os  colegas  algo  que ocorreu  recentemente

comigo. Fui apenas mais uma vítima entre tantas outras, mineiros e brasileiros, que

colocam a vida em risco no dia a dia daquela rodovia, que é o retrato do desrespeito

conosco, contribuintes, por parte do governo do PT, partido que governa o nosso país

há 10 anos e, recorrentemente, promete investimentos na BR-381, na BR-040, no

Anel Rodoviário e no metrô. Os três primeiros, além de prejudicar a qualidade de vida

de todos os usuários, infelizmente sacrificam e ceifam vidas.

Srs. Deputados, este parlamentar estava retornando do que já é nossa atividade

corriqueira,  a  de  visitar  os  853  Municípios  de  Minas  Gerais  para  discutir  com

lideranças, conhecer problemas e buscar soluções. Eu voltava da cidade de Catas

Altas,  às  5  horas  da  manhã,  e  o  que  ocorreu?  Lamentavelmente,  um  motorista

desgovernado, alcoolizado, rodou na pista, veio em sentido contrário e bateu no meu

veículo. Graças a Deus, embora o veículo tenha tido perda total, nenhum dos que me
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acompanhavam teve escoriações ou, o que é de mais valia, a vida sacrificada.

Ora,  hoje  quem  está  relatando  uma colisão  de  veículos  naquele  local  sou  eu,

Deputado Fred Costa, mas poderia ser qualquer um dos 77 Deputados ou mesmo a

família de qualquer um de nós, e aí não interessaria se sou do DEM, algum do PSDB

ou até mesmo qualquer um daqueles que ficam fazendo apologia ao governo do PT,

apologia  a  um governo que promete,  promete,  promete obras na  BR-381.  Agora,

deparamo-nos mais uma vez com esse problema. Em certo momento trouxe aqui

inúmeros jornais que prometiam a tão esperada obra da BR-381. Agora, mais uma

vez tivemos o anúncio: “Obras de duplicação da BR-381 devem começar no primeiro

semestre de 2013”.

Talvez o fato de a classe política ser tão estigmatizada, infelizmente ocorra por obra

de malfeitores que teimam em cometer crime de improbidade administrativa,  mas

também por ser prática de vários deles prometer, e não cumprir. Então, todos nós

esperamos que isso não seja mais uma promessa, e sim uma realidade imposta pela

necessidade de milhares e milhares de pessoas que se utilizam dessa rodovia.

Infelizmente, nosso país ainda se utiliza prioritariamente do transporte rodoviário.

Não tivemos até agora um gestor visionário que se preocupe com opções como o

transporte rodoviário.

O  que  acontece?  Promessas,  promessas,  vidas  ceifadas,  emperrando-se  o

desenvolvimento das cidades próximas à BR-381. Estamos mais que esperançosos,

ao  cobrarmos  mais  um  vez  do  DNIT  que  finalmente  exerça  seu  papel  com

responsabilidade.

Deputado João Leite,  V.  Exa.  também é morador  da região Centro-Sul  de Belo

Horizonte, tenho a certeza de que concorda com as minhas lamentações e faz coro

com a minha indignação. Já citei a BR-381, a BR-040, o Anel Rodoviário e também o

metrô.  Necessitamos,  sim,  de  recursos.  O Governador  Anastasia  não  só  lidera  o

consórcio que reúne Belo Horizonte, Contagem e Betim. E nós, Deputados Estaduais,

já  aprovamos  em  1º  turno  e  aprovaremos  em  2º,  independentemente  de  sigla

partidária, os recursos da Caixa Econômica Federal que servirão para expansão do

metrô.

Quando faço referência especial ao Deputado João Leite, quero falar do trânsito do
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Túnel do Ponteio. É uma vergonha esse vetor da cidade. Este Deputado e V. Exa.

participaram de sucessivas reuniões para viabilizar a alça do Belvedere, a trincheira

de Nova Lima-Belvedere, o próprio Túnel do Ponteio...

O Deputado João Leite (em aparte)* - Rampa de escape do Anel Rodoviário...

O Deputado Fred Costa* - E também o túnel feito pelo Extra. Quero lembrar que

essas  quatro  obras,  essas  quatro  intervenções  foram  feitas  tão  somente  com

recursos  da  iniciativa  privada,  provenientes  de  medida  compensatória  que contou

com  a  participação  de  V.  Exa.,  deste  Deputado,  do  Ministério  Público  e  das

associações  de  bairro.  Quando  precisamos  que  o  DNIT  faça  uma  obra  de

R$3.000.000,00,  temos  de  esperar  um  ano,  o  que  prejudica  toda  a  coletividade.

Esperamos que não passe do dia 15. Se passar, completaremos mais de um ano e,

então,  infelizmente,  celebraremos  o  descaso com  os  moradores  do  Vetor  Sul  da

cidade de Belo Horizonte.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Fred  Costa,  estamos

acompanhando o pronunciamento de V. Exa., como sempre muito bem-estruturado,

mormente  quando  fala  da  duplicação  da  BR-381,  que  liga  Belo  Horizonte  a

Governador Valadares. O acidente que quase vitimou V. Exa. seria mais um entre

milhares que ocorrem na denominada Rodovia da Morte.

Estávamos presentes no encontro com o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio

Passos, que, na presença do Governador, anunciou que um edital para as obras de

duplicação da BR-381 seria publicado no início de novembro, e outro, no início de

dezembro. Agora, segundo notícias veiculadas em jornais, essas obras só poderiam

começar  em  2014  porque  o  DNIT  precisou  retirar  R$800.000.000,00  do  seu

orçamento em 2013. No entanto, o Sr. Ministro dos Transportes falou em nome da

Presidenta da República Dilma Rousseff e garantiu que obras se iniciariam até março

de 2013. Ficamos otimistas, demos entrevistas à imprensa de Governador Valadares,

tivemos um ambiente alegre em toda a região.

Agora voltamos a um ambiente de desilusão, em que o próprio governo vem dizer

que  falta  dinheiro  e  o  DNIT  terá  um  desfalque  de  R$800.000.000,00  no  seu

orçamento  para  2013.  Em  razão  disso,  a  obra  seria  adiada  mais  uma vez.  Isso

realmente é  lastimável,  porque o  povo não espera,  os  acidentes não esperam, o
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desenvolvimento  não espera.  É  preciso  que o  povo  acredite  no  compromisso do

governo. Começa ou não começa? Anuncie para começar. Faça como tem feito o

Governador  Anastasia e como fez o Governador  Aécio Neves.  Inicie a obra,  mas

anuncie  quando  realmente  houver  recursos  para  efetuá-la.  Ainda  mais  uma  obra

prioritária com essa.

Antes de encerrar meu aparte,  gostaria de aproveitar  a oportunidade,  Deputado

Fred  Costa,  para  comunicar  com  imensa  alegria  que  o  Deputado Dinis  Pinheiro,

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  recebeu ontem da  Fiemg

homenagem  como  destaque  político  do  ano.  Isso  realmente  é  uma  homenagem

merecida  por  tudo  o  que  tem  feito  o  Presidente  da  nossa  Assembleia  no

engrandecimento  da  imagem  de  nossa  Casa  em  todos  os  trabalhos  que  tem

desenvolvido  relativamente  à dívida  pública;  à  saúde;  à  assinatura em  massa da

população para que haja uma emenda junto ao governo federal, a fim de que ele

contribua pelo menos com 10% para a saúde neste país; à erradicação da miséria; e

assim por diante. Todo esse trabalho fez com que o Presidente Dinis Pinheiro se

projetasse, a ponto de ser o destaque político deste ano. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Fred Costa, realmente fiquei

surpreso com o tom de sua fala  quando se  referiu  ao nosso partido  e ao  nosso

governo, que há 10 anos vem tirando o Brasil do atraso em que o PSDB o colocou.

Hoje isso fica claro, basta comparar. V. Exa. fala de Belo Horizonte, mas o que seria

desta cidade e da administração de Marcio Lacerda, se não fossem os recursos que o

governo federal colocou aqui para tantas obras? O próprio Prefeito Marcio Lacerda

admite isso. Por diversas vezes já o ouvi tecer agradecimentos à Presidenta Dilma

pelo apoio que ela tem dado a Belo Horizonte e a Minas Gerais.

Também vi o Secretário Gil Pereira, em Pirapora, agradecer ao Ministro Fernando

Bezerra  e  à  Presidenta  Dilma.  Só  na  Secretaria  dele,  o  governo  federal  aplicou

R$1.500.000,00,  e  vocês  ainda  dizem  que  Minas  está  sendo  maltratada  e

discriminada. Ora, as obras estão acontecendo. Nunca vi alguém reclamar uma obra

anunciada,  como  agora  pelo  Líder  do  Governo,  quando  o  Ministro  Paulo  Sérgio

anunciou a BR-381. Se ele anunciou foi porque vai fazer, pois o Ministro é sério. Ele

foi lá em Manga anunciar a BR-135, abandonada no governo Fernando Henrique. A
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obra está sendo feita e já está sendo concluída. Agora ele vai anunciar o trecho que

está faltando. O DNIT tem feito muitas obras em Minas Gerais: a recuperação da BR-

135 daqui para Montes Claros; a BR-365, de Montes Claros a Pirapora; e agora está

fazendo  um  projeto  para  readequar  a  BR-251,  de  Montes  Claros  a  Salinas.  São

tantas obras acontecendo em Minas Gerais, e o Estado fica choramingando. Posso

afirmar que o que o DNIT fez nos últimos 10 anos em Minas Gerais  em valores

investidos é muito mais do que o governo gastou no Proacesso.

No entanto, a única coisa que se fala desse governo que passou é o Proacesso,

também 100% financiado pelo que o povo mineiro paga na contribuição da Cide. O

dinheiro para essas obras foi todo internacional. As obras que são feitas em Minas

servem só para endividar o Estado, pois ele não tem capacidade de gestão. Aécio

pegou  a  dívida  em  R$14.000.000.000,00  e  a  transformou  em  já  quase

R$80.000.000.000,00. Assim é fácil administrar: endividando o Estado, engessando

cada vez mais o serviço público e massacrando professores, policiais e servidores

públicos do Estado.

Assim  é  fácil  administrar,  endividando  o  Estado,  engessando  cada  vez  mais  o

serviço público, massacrando os professores, os policiais, os servidores públicos do

Estado.  Queria  que  administrasse  para  todos,  como  fez  o  Presidente  Lula,  que

mudou a cara deste país. Hoje o País cresce, gera oportunidade e renda. As pessoas

estão sonhando e podem sonhar cada vez mais em ter um carro, uma moto. São 20

milhões de empregos com carteira assinada criados. Tenho orgulho de pertencer a

esse partido e a esse governo. Muito obrigado, Deputado Fred Costa.

O  Deputado  Fred  Costa*  -  Deputado  Paulo  Guedes,  respeito  V.  Exa.  e  suas

opiniões, mas quero aqui discordar. Estaria muito satisfeito, de fato, com a Presidenta

Dilma  se  este  parlamentar  não  fosse  parlamentar  na  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais e, sim, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quero

lembrar  que,  naquele  Estado...  A Presidenta  Dilma  proporcionou  a  discussão  da

renegociação da dívida. Os “royalties”  estão fazendo muita falta para o Estado de

Minas Gerais. Naquele Estado ela ofereceu uma via verde. Enquanto isso, aqui em

Minas o DNIT não libera a via verde, que será paga por uma mineradora e não pelos

cofres públicos... Só para concluir, para a BR-040 será liberado dinheiro, sim, mas no
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trecho  Rio-Petrópolis.  Não  é  possível  que  aquele  pequeno  trecho  seja  mais

importante que todo o trecho que está em Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez* - Boa tarde a todas e a todos, Sras. Deputadas e

Srs.  Deputados,  Sr.  Presidente,  telespectadores  da  TV Assembleia  e  ouvintes  da

Rádio Assembleia. Tenho dois assuntos para tratar aqui, Sr. Presidente, mas, antes,

gostaria  de  conceder  aparte  ao  Deputado  Paulo  Guedes,  que  tem  algumas

considerações a tecer sobre quem é carioca ou não.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Ele quis dizer que a Presidenta Dilma é

carioca. O menino do Rio é daqui. Ele se diz mineiro, mas mora no Rio, faz suas

festas, suas farras, dirige sem carteira, no Rio. É o Aécio Neves, que vota contra

Minas e para uma série de coisas de interesse do Rio. Isso já ficou provado - não é,

Deputado Pompílio Canavez?

Queria relembrar este fato ao Deputado Fred Costa: o menino do Rio é o queridinho

de vocês aqui. Ele deveria olhar mais para Minas, deveria agora se posicionar a favor

da Presidenta Dilma, que quer  reduzir  a conta de energia. Mas ele está contra a

redução  da  conta  de  energia,  para  o  povo,  para  os  mais  pobres,  porque  quer

defender  três  ou  meia  dúzia  de  grandes  empresas,  seus  amiguinhos  sócios  da

Cemig. Isso a imprensa não publica. Mas ainda bem que temos a tribuna desta Casa,

Deputado Pompílio Canavez, para deixar claro o que acontece no Brasil, os absurdos

que acontecem em Minas e essa posição errada do Senador Aécio Neves, ao ficar

contra a Presidenta Dilma. Ela quer reduzir a taxa de energia para o consumidor e

para as empresas, para gerar emprego e renda, para melhorar a qualidade do serviço

de energia no Brasil. Agora o ex-Governador vem se posicionar a favor de meia dúzia

de empresas sócias da Cemig, que ficam com todo o lucro. A Cemig está sucateada;

os servidores e os eletricitários têm reclamado, estão do lado do governo. E temos

visto o Senador se posicionar a favor de seus amigos, que ficam com o grande lucro

da Cemig em Minas Gerais.

O  Deputado  Pompílio  Canavez*  -  Obrigado,  Deputado  Paulo  Guedes.  Também

quero manifestar aqui minha perplexidade com quem está contra reduzir a tarifa de
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energia  elétrica  para  o  povo  brasileiro,  não só  para  os  consumidores  domésticos

como para as indústrias. Isso diminuirá o custo Brasil,  dará ao País a chance de

oferecer  mais empregos,  de buscar  o desenvolvimento.  Já disse aqui  na semana

passada, quando ocupei a tribuna, que, na minha opinião, o Estado deveria aproveitar

essa oportunidade e ele mesmo promover um incentivo, reduzindo ainda mais o custo

Brasil e o custo-Minas Gerais para atrair para cá empresas importantes.

Pergunto aos que têm aqui reclamado, falado bastante da BR-381, qual o grande

projeto  estruturante  que  temos  aqui  no  Estado  de  aproveitamento  do  enorme

potencial hídrico, de criação de emprego, de geração de renda? Qual é o grande

projeto estruturante que o nosso Estado tem? Recentemente falei  que,  em Minas

Gerais,  temos de aproveitar  o potencial  de  transporte  aquaviário,  o potencial  dos

nossos rios, temos de fazer com que esses “Caminhos de Minas” saiam realmente do

papel, dando condições de mobilidade para todo o nosso Estado.

Na  verdade,  Sr.  Presidente,  o  que  queria  mesmo  era  fazer  repercutir  aqui  a

audiência  pública  que  tivemos  hoje  na  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização,  no  Teatro  da  Assembleia,  com  a  presença  dos  conselheiros  dos

comitês de bacias hidrográficas em nosso Estado. Minas é o Estado que mais tem

comitês de bacias no Brasil. São 36. Elas têm a missão de recuperar os nossos rios,

as  nossas  águas,  de  proteger  o  meio  ambiente.  Fizemos  lá  hoje  uma audiência

pública,  com  a  presença  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Almir  Paraca,

Ulysses Gomes e Maria Tereza Lara. Puderam ouvir a angústia e o desânimo que

estão tomando conta dos comitês de bacias do nosso Estado.

Para o telespectador da TV Assembleia entender, o que tem acontecido é que o

governo do Estado não está cumprindo a lei. Temos o fundo ambiental, o Fhidro, que

deveria repassar recursos à estruturação, à operacionalização, ao custeio, inclusive

para  os  comitês,  mas  isso  não  vem  sendo  feito.  Esses  recursos  foram  ilegal  e

indevidamente  contingenciados,  o  que  está  causando  um  grande  desgaste  e

esmorecimento nos conselheiros  dos comitês,  que são voluntários,  formados pelo

tripé: poder público, usuários da água, como empresas e empresários que ganham

dinheiro com ela,  e a sociedade civil.  Todos são voluntários, especialmente os da

sociedade civil. Eles estão desamparados.
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Esteve aqui a Dra. Cleide, Diretora do Igam, além dos demais técnicos daquele

órgão.  Eles  não  conseguiram  responder  por  que  o  governo  do  Estado  está

descumprindo a lei e não está repassando recursos para que os comitês de bacia

cumpram o seu papel constitucional. Eles foram criados pelo Estado. É o Governador

do Estado que dá posse aos membros do comitê, aos conselheiros.

Ouvi relatos aqui acerca da Bacia do Rio das Velhas. Vi esta semana, numa reunião

na sede do Comitê do Rio das Velhas, a foto do Rio Bicudo, que virou uma estrada. O

rio está completamente seco, Deputado Dr. Wilson Batista. Os conselheiros do Velhas

estavam  andando  a  pé  pelo  rio.  Onde  ainda  há  água,  ela  está  completamente

poluída.

Os recursos que deveriam salvar as nossas águas estão sendo contingenciados,

repito, ilegal e indevidamente pelo governo do Estado. Os conselheiros puderam hoje

dar vazão às suas angústias e revoltas. O Apolo Heringer, um dos criadores, um dos

fundadores do Projeto Manuelzão, mostrou-se indignado. A palavra que ele usou foi

“indignação”,  pela  forma como o  governo do Estado,  como o  Secretário  de  Meio

Ambiente, Dr. Adriano, estão tratando os comitês de bacias no Estado. É um absoluto

descaso.

Houve, hoje, quem dissesse que não acredita mais que o governo do Estado, o

Igam, a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, todo o sistema da Semad seja capaz de

dar as respostas que os comitês de bacia precisam. Há relatos importantes, como o

de um pescador que vive há mais de 50 anos da pesca, na beira do São Francisco.

Ele diz que onde pescava, no Rio da Velhas, hoje não é mais possível nem pescar

nem nadar.

Sou conselheiro do Comitê Federal do Rio Grande, fundador e primeiro presidente

do Comitê de Bacias do Lago de Furnas.

O que queremos é que um dia seja possível voltar a pescar e a nadar em qualquer

trecho de rio do nosso Estado. Apesar de preocupado com a situação, o Deputado

Doutor Wilson está contente, porque o Estado acaba de pegar um empréstimo de

R$600.000.000,00 e parte desses recursos vai para o Rio Muriaé, na Zona da Mata,

região do Deputado. Serão R$300.000.000,00 para a construção de obras contra as

enchentes. Mas devemos ficar atentos, Deputado, para ver se esses recursos serão
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utilizados para a finalidade a que se destinam.

De minha parte,  fiquei  hoje  com uma grande preocupação.  Na caixa-d´água do

Brasil, como é chamado o nosso Estado, por ser onde nascem os principais rios da

Federação, éramos considerados os mais avançados em termos do cuidado com o

meio ambiente.  Mas infelizmente,  nos dois  últimos anos,  isso  acabou.  Esse foi  o

relato, sem exceção, de todos os que falaram na audiência pública que realizamos

hoje e que teve quase 4 horas de duração. Por isso também lançamos hoje, por

minha iniciativa, a Frente Parlamentar em Defesa das Águas. Com 28 assinaturas de

Deputados de todos os partidos, é uma frente suprapartidária com os objetivos de

refundar  o  Fhidro,  fazer  nova  lei  ambiental  e  pedir  ao  Governador  e  ao  Diretor-

Presidente do Igam que parem de contingenciar os recursos devidos aos comitês de

bacias e à salvação do meio ambiente em nosso Estado. Mas, se fiquei preocupado,

também  fiquei  contente  de  ver  que  as  pessoas  estão  lutando,  como  ilustra  um

requerimento que recebemos do Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias, solicitando

uma reunião  com  o  Governador  Anastasia  para  que  ele  diga  aos  membros  dos

comitês de bacias se a coisa é para valer, mesmo; se os comitês de bacias no Estado

de Minas  Gerais  vão  continuar  existindo ou não;  se  esse é  um compromisso do

Governador  e  se  ele  vai  parar  de  esvaziar  as  funções  do  Igam.  Foram  as  leis

delegadas,  aprovadas  aqui,  em  janeiro  de  2011,  antes  de  tomarmos  posse,

Deputados  Doutor  Wilson e Elismar  Prado,  que esvaziaram  as  funções  do Igam,

instituto criado para a gestão das águas,  mas que perdeu essa capacidade,  essa

função. Nós, aqui, precisamos dar resposta a isso. Aproveito para agradecer a todos

os que compareceram a essa audiência pública, ao Fórum Mineiro dos Comitês de

Bacias,  na  pessoa  do  coordenador  Hideraldo  Buch;  ao  Apolo,  que  é  do  Projeto

Manuelzão; e a todos os que participaram e assumiram um compromisso com o meio

ambiente em nosso Estado.

No tempo que me resta,  quero fazer  um protesto contra palavras ditas  pelo Sr.

Felipe  Scolari,  o  Felipão,  que assumiu  agora  a  Seleção.  Eu  e  o  Deputado  Almir

Paraca, que somos bancários, ficamos estarrecidos com a falta de preparo do Felipão

ao dizer que está sofrendo pressão, mas que quem não quiser sofrer pressão que vá

ser bancário, vá trabalhar no Banco do Brasil. Ora, os bancários são os trabalhadores
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que mais sofrem pressão neste país: para vender, para cumprir metas, etc. Todos os

dias os bancários são surpreendidos com demissões imotivadas e nunca sabem se,

no dia seguinte,  serão demitidos. E vem o Sr.  Felipão, desconhecendo a história,

desconhecendo que a CBF é até patrocinada pelo Banco Itaú, falar uma coisa como

essa!

Sr. Felipão, o senhor precisa aprender um pouco de história. Se não fossem os

funcionários  do  Banco  do  Brasil,  Deputado  Almir  Paraca,  que  lutaram  contra  a

privatização do Banco, que ocorreria no governo passado, do PSDB - chegaram até a

mudar  o  nome do  Banco do Brasil  -,  hoje  não teríamos  conseguido  recuperar  a

economia do nosso país.

Concedo aparte ao Deputado Almir Paraca, que, como eu, também é bancário do

Banco do Brasil.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Queremos parabenizar o nobre Deputado

Pompílio  Canavez  por  sua  intervenção.  Gostaria  de  comentar,  por  ordem,  os

assuntos que o Deputado traz à tribuna. Primeiramente, sobre a questão do Igam e

do sistema ambiental do Estado de Minas Gerais.

O que percebemos na audiência pública de hoje é que, num tempo muito curto, um

ano e pouco, vimos acontecer uma completa reversão de toda a percepção que os

movimentos ambientalistas de Minas Gerais, em especial do pessoal que milita nos

comitês  de  bacias,  em  relação  à  atuação  do  governo  do  Estado.  Posicionei-me,

dizendo  que  acreditava  que  o  Governador  não  tivesse  plena  consciência  da

gravidade do que vem acontecendo no sistema de recursos hídricos no Estado. Mas

essa minha percepção não foi aceita, porque estava presente, na audiência, grande

quantidade  dos  militantes;  todos  eles  revoltados,  dizendo-se  extremamente

prejudicados na atividade, na operação dos comitês. Esperamos, então, Deputado

Pompílio Canavez, que de fato consigamos uma audiência com o Governador o mais

rápido possível, e esperamos ter acolhida - não podemos esperar nada diferente do

Governador  -,  com uma determinação rápida  e  efetiva  para normalizar  o  sistema

ambiental em Minas Gerais.

Com relação à manifestação do Felipão, sabemos que foi um deslize,  ele já se

desculpou,  já  se corrigiu.  De fato,  os  argumentos utilizados pelo  nobre Deputado
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demonstram  que,  se  em  algum  momento  da  história  do  Brasil  isso  pudesse  ser

correto, hoje, efetivamente, não seria. Os bancários do Banco do Brasil trabalham, e

muito,  sob  muita  pressão,  como acabou  de  dizer  V.  Exa.,  e  não  lhes  cabe,  em

hipótese nenhuma, a palavra do nosso querido Felipão, a quem desejamos sucesso,

apesar do engano.

O Deputado Pompílio Canavez* - Já vou encerrar, Sr. Presidente. Apesar de tudo,

desejamos sucesso para nossa seleção. Mas, quem sabe um dia, o Felipão possa

trabalhar no Banco do Brasil, por pelo menos seis meses, para ver o que é pressão.

Aí, sim, ele vai sentir o que é pressão para vender, para atingir metas, entre outras

coisas.

Obrigado, Sr. Presidente, pela paciência.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,

nobres colegas, telespectadores da TV Assembleia, de imediato passo a palavra ao

Deputado  Rômulo  Viegas,  a  quem  concedo  aparte,  para  depois  eu  abordar  os

assuntos que me trazem a esta tribuna.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Antônio

Carlos  Arantes,  nosso  Presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial desta Casa. Serei rápido, Sr. Deputado, para não tomar todo o tempo

de V. Exa.

Na semana passada, alguns Deputados desta Casa, da Oposição, fizeram críticas e

questionamentos a respeito do preenchimento de gabarito para os alunos da 5ª série.

Eu, então, ao ouvir atentamente as críticas desses Deputados, tomei a liberdade e

entrei em contato com a Secretaria de Estado de Educação para esclarecer a todas

as pessoas o que realmente está acontecendo. (-Lê:)

“A Secretaria  de  Estado  de  Educação-MG,  por  meio  da  Superintendência  de

Avaliação - Diretoria de Avaliação dos Sistemas Educacionais, coordena os trabalhos

relativos à avaliação externa. Dentre eles o Programa de Avaliação da Rede Pública

da Educação Básica - Proeb -, que avalia todos os alunos do 5° e 9° anos do ensino

fundamental  e  do  3° ano  do  ensino  médio.  A  avaliaçã o  externa  tem  como
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característica a padronização de sua metodologia, dentre elas a orientação quanto ao

preenchimento do cartão de resposta, de forma a garantir uma maior consistência e

fidedignidade dos resultados”.

Prestem atenção, Srs. Deputados: “Em Minas Gerais ficou convencionado, desde a

primeira  aplicação  do  Proeb,  em  2000,”  -  Deputado  Inácio  Franco,  quem  era  o

Governador  em  2000?  -  “que,  para  o  5° ano do  ensino  fundamental,  a  folha  de

respostas  deverá  ser  preenchida  pela  instituição  coordenadora  do  processo.  Tal

normatização se dá no sentido de que os alunos do 5° ano ainda não trabalham com

essa habilidade de transcrição do caderno de teste para o cartão de resposta na

rotina de suas atividades, o que pode comprometer o resultado de sua avaliação,

uma vez que não possuem essa experiência. Ao se fazer uma marcação errada de

um item no cartão de respostas, interfere-se em todo o restante do resultado. Além

disso, por se tratar de uma avaliação em larga escala, em torno de quase 500 mil

testes  de  língua  portuguesa  e  matemática  só  para  essa  série,  não  é  possível

trabalhar  com cartão de respostas reserva,  pois  onera muito os  custos.  Uma vez

rasurado o cartão, não é possível fazer a leitura ótica, o que anula o teste do aluno.

Esclarecemos  que,  para  manter  uma  série  histórica  para  comparabilidade  dos

resultados, é necessário manter em todas as aplicações anuais dos testes do Proeb

os mesmos padrões quanto às orientações técnicas para os alunos ao responderem

os testes, bem como de correção e análise estatística.

A equipe  que  faz  a  transcrição  é  treinada  pela  instituição  coordenadora,  e  os

cadernos de testes dos alunos com suas respectivas respostas são digitalizados e

ficam  arquivados  por  um  ano  para  quaisquer  eventualidades  e  confirmação  dos

dados preenchidos pelos alunos.

Atenciosamente,  Sônia  Cruz,  Subsecretaria  de  Informações  e  Tecnologias

Educacionais”.

Portanto, Srs. Deputados, não foi criado no governo do PSDB. É uma iniciativa do

governo de 2000, e justamente os Deputados que fizeram críticas faziam parte desse

governo. Muito obrigado, Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes -  Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas.

Hoje participamos da discussão da criação da Frente Parlamentar em Defesa das
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Águas, proposta pelo Deputado Pompílio Canavez, e discutimos também sobre os

comitês e a falta de recursos e de repasse, inclusive do Fhidro. Concordo plenamente

que esses recursos são importantes para a preservação ambiental e que precisamos

retomá-los  nessa  dotação  orçamentária  e  repassar  para  os  projetos  e  para  os

comitês.  Mas  também temos  que avaliar  ações de comitês,  porque há comitês  e

comitês  -  comitês  que aplicam com seriedade e com resultado e outros  que têm

deixado a desejar. Não queremos polemizar, porque há problemas, mas também há

muitas coisas positivas, e precisamos enaltecer o que há de bom e corrigir as falhas.

Em se falando das águas, não se pode também deixar de falar que a região de

Furnas hoje está triste. Como secaram as margens do nosso lago! Hoje podem-se ver

locais praticamente secos. O que era lago virou pastagem, virou terra vermelha. É

preciso entender que a água não foi feita só para gerar a energia de Furnas, mas

para gerar também turismo, promover o progresso e o desenvolvimento da região.

Quando se vai soltando e soltando água da forma como estão fazendo, preocupa-se

em gerar energia lá em baixo em detrimento da riqueza que promoveu o Lago de

Furnas. Esse é o nosso protesto. Inclusive, apresentamos um requerimento para se

reavaliar  a  forma  de  otimização  da  água  de  Furnas,  preocupando-se  em  gerar

energia,  fazendo  mais  investimentos  de  energia  em  outras  regiões  para  que

possamos também gerar energia, mas sem comprometer as belezas, a qualidade do

turismo e a promoção do desenvolvimento do Lago de Furnas.

Queria falar também da minha preocupação com segurança. Há seis anos, quando

assumi como Deputado Estadual, esse foi um dos assuntos que mais discutimos aqui

e  que mais  nos afligia.  Posso dizer  que  a  segurança em  nossa região  melhorou

muito, mas não o suficiente a ponto de o Secretário falar, numa audiência, com outro

Deputado e algumas lideranças da região, que desconhecia problema de segurança

na nossa região.

Tenho  um  profundo  respeito  pelo  Sr.  Secretário,  mas,  por  mais  que  seja  uma

pessoa séria, foi infeliz nas palavras, pois sabe sim que os Distritos e povoados que

ficam nas divisas de Estado, principalmente de Minas com São Paulo, são lugares

onde  o  bandido  entra  na  hora  que  quer,  assalta,  rouba  e  sequestra.  Portanto,  o

Secretário precisa conversar um pouco mais com a Polícia Militar. Este Deputado já
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foi  dezenas  de vezes a  essa Secretaria  não só  neste mandato,  mas também no

anterior, para mostrar a grande preocupação que tenho com as fronteiras da nossa

região. Realmente ele precisa ver tudo isso com um olho melhor. Quando chegamos

aos Distritos de Guardinha, no Município de São Sebastião do Paraíso, e Peixotinho,

no Município de Capetinga, é muito fácil vermos malandros espalhados por todos os

lados, provocando medo e preocupação na comunidade.

Falaremos agora sobre coisas boas. Há três projetos, de minha autoria, que estão

em andamento e em pauta nesta Casa.  Destaco o PAA estadual,  que,  Deputado

Adelmo Carneiro Leão, é uma cópia do programa do governo federal, o excelente

Programa de Aquisição de Alimentos, da Conab. Os recursos vêm para a Conab, esta

os repassa para as associações, que adquirem do produtor rural, principalmente das

associações  rurais,  o  produto  que  é  repassado  para  creches,  asilos,  hospitais  e

escolas. Realmente esse programa promove o desenvolvimento do pequeno produtor

e  da  agricultura  familiar  e  valoriza  as  entidades  sociais.  É  uma  pena  que  seja

pequeno. No entanto, por ser pequeno, estamos aqui propondo o PAA estadual. O

objetivo seria criar o nosso programa para que seja um complemento do programa do

governo federal.

Sentimos muita felicidade em contar com o apoio de todos os Deputados e até de

D. Mauro Morelli, que veio de São Paulo para Minas, hoje no Conselho de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -, e também com o

Dr. Edmar Gadelha, da Subsecretaria de Agricultura Familiar. Aliás, ele esteve nesta

Casa e, a pedido de D. Mauro, fomos até o Presidente para pôr em pauta o nosso

projeto, que tem um alcance econômico e social muito grande. Graças a Deus, ele

está  na  pauta.  Se  Deus  quiser,  será  aprovado  e,  no  ano  que  vem,  poderemos

trabalhar também o PAA estadual.

Esse  programa visa  valorizar  as  questões  relativas  à  alimentação  nas  escolas,

creches, asilos e Apaes. Além disso, de acordo com o nosso projeto, o Estado deve

adquirir 30% de todos os seus produtos não só para a educação, mas também para

presídios, área da Polícia Militar, hospitais públicos, para todos os órgãos públicos

que  adquirem  alimentos.  Então  que  30%  dessa  aquisição  venha  da  agricultura

familiar,  que é uma forma de valorizar  também. Se Deus quiser,  dará tudo certo,
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porque está caminhando bem nesta Casa.

Precisamos também agradecer ao nosso Governador Anastasia, cumprimentando-

o, porque está conseguindo fazer avançarem os programas, principalmente na área

de rodovias estaduais, juntamente com o Secretário de Transportes e Obras Públicas,

Carlos Melles, nosso parceiro, que é da minha cidade de São Sebastião do Paraíso,

assim como com o DER, por meio do Sr. José Élcio Monteze. Além disso, lança mais

um  programa,  o  Caminhos  de Minas,  que já  abrangia  várias  rodovias  que  serão

pavimentadas.  Agora  ele  está  anunciando que  mais  de  80  cidades  receberão os

projetos,  como  é  o  caso  de  Jacuí,  minha  terra,  até  Fortaleza  de  Minas;  de

Muzambinho  até  Caconde;  Nova  Resende,  Conceição  Aparecida,  Passos,

Alpinópolis, Guapé, São José da Barra. Então são várias rodovias.

O projeto já está também em andamento e logo haverá a licitação da obra, como é

o caso de Pimenta-Guapé, tão sonhada e pela qual lutamos desde quando entramos

aqui. Realizamos audiências públicas e conseguimos avançar. O Governador agora

põe essa obra para ser licitada. Já estão com o projeto pronto.

Além disso, há o caso de Nova Resende a Bom Jesus da Penha, um sonho antigo

de  nossa  região.  Agora,  a  obra  foi  licitada,  e  já  há  empresa  contratada.  Então

estamos só aguardando o início dessas obras. No entanto, em razão das chuvas, o

Governador provavelmente aguardará um tempinho para dar a ordem de início das

obras.

No entanto, no início do próximo ano, poderemos sonhar com toda essa rodovia

sendo pavimentada, o que será uma grande conquista para a nossa região. Também

de Pimenta a Guapé, o que será fantástico; e a de Piumhi a Bambuí, que também é

outra luta nossa e promoverá o desenvolvimento de uma região que cresce a passos

largos, principalmente na produção agropecuária.

Não podemos nos esquecer de São Sebastião do Paraíso a Guardinha. Guardinha,

Deputado Rômulo Viegas, é maior que muitas cidades mineiras e brasileiras, é quase

toda pavimentada, falta apenas um restinho, possui casas e escolas de qualidade, um

hospital muito bom, uma produção agropecuária muito grande, muita laranja, cana e

principalmente muito café. Porém não tem uma rodovia. Essa é uma batalha nossa. É

a cidade onde nasceu o nosso Secretário de Obras Carlos Melles. Agora, se Deus
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quiser, esses 11km serão pavimentados.

O  nosso  Governador  faz  com  que  tenhamos  orgulho  de  sermos  parceiros  e

apoiarmos este governo, que pode ter suas falhas, seus erros, como todos nós, mas

contribui para muitos avanços, tem seriedade,  projetos, propostas concretas, e as

realiza. É o que estamos vendo acontecer, e muito mais ainda acontecerá. Não tenho

dúvida de que as rodovias da nossa região melhorarão muito,  como é o caso da

rodovia que liga São João Batista do Glória a Delfinópolis, que beneficiará muito não

apenas o turismo, mas também contribuirá para projetar uma rodovia que sairá no

Triângulo  Mineiro.  Também,  quando  chegar  a  Delfinópolis,  se  Deus  quiser,

conseguiremos outra proposta, ligar Delfinópolis a Sacramento e, depois, vamos ligar

a Uberlândia, do Deputado Elismar Prado. Hoje, se você está em Uberaba, ou está

em  Uberlândia,  ou  está  em Araxá,  para  levar  fertilizantes  para  a  minha região  é

preciso passar no Estado de São Paulo e voltar para Minas Gerais. Há complicação

burocrática, principalmente na área tributária,  o que dificulta esse transporte. Com

essa rodovia, vamos ligar o Triângulo e o Alto Paranaíba ao Sul e Sudoeste mineiros,

passando às margens da Serra da Canastra, Delfinópolis e chegando a São João

Batista do Glória.

Portanto a nossa região passa por um momento de muita expectativa em relação a

obras  importantíssimas.  Aliás,  não  apenas  a  nossa  região,  mas  também  todo  o

Estado.  Mais  de  300  rodovias  ganharão  pavimentação,  nos  próximos  anos,  fruto

desse  trabalho  organizado;  fruto  da  parceria  com  a  Assembleia,  que  tem  votado

projetos importantes e financiamentos que chegarão; fruto do pensamento maior do

nosso Governador, que já anuncia e autoriza até os projetos das rodovias que ainda

não têm recursos. Mas, havendo projetos, os recursos chegarão. Onde há trabalho

sério, há competência, respeito, organização e união, e as coisas vão para a frente.

Vamos em frente, e muitas obras chegarão para o Estado de Minas Gerais. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer por,

mais uma vez, fazer uso da tribuna. Tentarei, neste tempo pequeno, tratar de dois
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assuntos. O primeiro diz respeito a uma denúncia que fiz aqui sobre o Proeb. Em

relação a isso, vi agora a resposta da Subsecretária de Informações e Tecnologias

Educacionais e da Superintendente de Avaliação Educacional.

A resposta que chegou a minhas mãos diz que é isto mesmo: desde 2000 os alunos

do 5º ano não preenchem o gabarito da prova do Proeb. Estranha-me que, desde

2000, funcione dessa forma.

Queria informar  aos Deputados e às Deputadas que fui  ao Ministério  Público e

entreguei uma denúncia desse procedimento à Promotoria de Educação. A Promotora

achou muito estranho uma prova ir em branco para outra pessoa preencher para o

aluno. Se isso ocorre desde 2000, fico pasmo de ver como a Secretaria de Educação

pôde,  durante  todo  esse  período,  realizar  provas  com  alunos  não  preenchendo

gabaritos. A Promotora abriu um procedimento e fará uma investigação, porque, para

mim, todos os resultados que vêm sendo anunciados pelo governo estão postos, a

partir disso, em dúvida quanto ao resultado do procedimento nas provas de 5º ano.

Não me entra na cabeça que mais de 125 mil provas, não sei nem quantas foram

feitas - em relação ao 5º ano, são mais de 125 mil alunos do Estado matriculados,

mais os da rede municipal, deve dar mais de 500 mil alunos. Quinhentas mil provas

que  foram  preenchidas  a  lápis  serão  transcritas  para  o  gabarito.  Então,  deve-se

contratar vários estagiários ou sei lá quem para fazer a transcrição do gabarito da

prova do aluno que foi preenchida a lápis. Que confiabilidade tem isso? É a pergunta

que se faz. Acho que confiabilidade nenhuma em relação a essa prova.

Então, o Proeb passa a ser algo questionável. Enviei essa denúncia ao Ministério

Público; espero que ele já tenha aberto uma investigação sobre o assunto e saiba

quem  é  que  faz  apuração  disso,  se  há  controle  e  fiscalização  na  passagem.  É

realmente muito estranho que tenha acontecido isso. A resposta de que desde 2000

isso  acontece só  aumenta  o  problema.  Em  Língua Portuguesa  e  Matemática,  os

alunos e a Secretaria - embora a Secretária não assine, assinam a Subsecretária de

Informações  e  Tecnologias  Educacionais  e  a  Superintendência  de  Avaliação

Educacional - atestam, portanto, que é assim mesmo que a prova está sendo feita e

que a denúncia procede. Realmente, não me convenço de que isso seja normal do

ponto  de  vista  de  uma prova.  Mas  deixemos  que o  Ministério  Público  faça  suas
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investigações.

Quero  aproveitar  também,  Presidente,  para  dizer  que  temos  outro  importante

projeto  na  área  de  educação  que  está  sendo  discutido  nesta  Casa  e  estamos

tentando  chegar  a  um  acordo.  Fizemos  uma audiência  pública  na  Comissão  de

Administração Pública. O projeto diz respeito à regulamentação da lei do piso salarial

nacional,  que  estabelece  um  terço  da  jornada  dos  professores  em  atividade

extraclasse, ou seja, que eles possam estar preparando aulas ou em reuniões em

escolas. Essa regulamentação da jornada foi enviada a esta Casa pelas mãos do

governo e faz parte da lei de regulamentação do piso, que aqui não é cumprida -

apenas o subsídio é cumprido.

Tivemos várias reuniões com o Sindicato, de que participei representando o PT, a

Oposição desta Casa. Queria agradecer ao Deputado Lafayette de Andrada, pois tem

participado das reuniões. Estamos tentando chegar a um acordo com o Sindicato em

relação ao procedimento de um terço da jornada, mas duas questões ainda estão

pendentes:  onde  o  professor  deve  exercer  sua  atividade  extraclasse  -  se

necessariamente deve ser dentro da escola, quanto tempo deve ser na escola e em

quanto  tempo  pode  fazer  a  preparação  de  aula  em  casa.  Não  chegamos  a  um

consenso nesse tema, que é importante para os professores, pois defendem, não

apenas  por  meio  do  Sind-UTE,  mas  da  Associação  dos  Diretores,  que  sejam

obrigatórias duas horas de reunião na escola e que as outras seis horas possam ser

feitas fora da escola, para preparação de aulas. O governo insiste em pelo menos

quatro horas de reunião. Por isso, não chegamos a um acordo. E também o Sindicato

reclama o congelamento da carreira deles a partir de 2012.

Não havendo, portanto, o descongelamento da carreira, os professores perdem. De

2012 a 2015, fica congelado, e apenas a partir  de 2015 será considerado o prazo

estabelecido durante esse período em que o professor trabalha, no que diz respeito à

ascensão na carreira. Esses dois pontos ainda são polêmicos.

Pedi vistas na Comissão de Administração Pública para tentarmos chegar  a um

acordo entre governo e Sindicato. O projeto veio sem esse acordo. E já pedi aos

Deputados a sensibilidade de nos ajudar na negociação, em particular, desses dois

pontos polêmicos do projeto, até para que não tenhamos que votar Situação “versus”
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Oposição,  e  infligir  uma  derrota  novamente  aos  professores,  o  que  trará

constrangimento.

No caso da jornada e do estabelecimento, nesse caso, de seis horas e de duas

horas - seis horas fora da escola e duas horas de reunião, sendo que podem ser

quatro horas e quatro horas -, nenhum centavo a mais custará aos cofres públicos,

mas, do ponto de vista pedagógico, o Sindicato tem colocado argumentos.

Então, pediria aos Deputados que, em conjunto, apresentássemos essa emenda e

buscássemos sensibilizar o governo para não haver novamente um conflito com os

professores.  Tem  havido  muitos  conflitos  entre  Secretaria  e  Sindicato.  Inclusive,

durante  as  eleições  sindicais,  a  Secretaria  chegou  a  emitir  um  ofício  para  a

Superintendência, proibindo a entrada do Sindicato para a realização de eleições. Até

isso tivemos em relação ao Sind-UTE. Fora as professoras, que não podem merendar

na escola. Pediria, mais uma vez, aos Deputados a intermediação desse processo

para que tenhamos uma votação tranquila,  e não, um embate novamente com os

professores no Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.839/2012  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.837/2012, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.827/2012 à Proposta

de Ação Legislativa nº 1.672/2012 e da Proposta de Ação Legislativa nº 1.802/2012 à

Proposta de Ação Legislativa nº 1.691/2012, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 4 de dezembro de 2012.

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

A Presidência, tendo em vista que a eleição da Mesa da Assembleia para o biênio

2013-2014 dar-se-á em reunião especial a ser realizada amanhã, dia 5 de dezembro,

às 10 horas, informa ao Plenário que o registro de candidaturas poderá ser feito até

às 8 horas do referido dia, no setor de protocolo de proposições, na Gerência-Geral

de Apoio ao Plenário. Nessa data, o setor de protocolo funcionará, excepcionalmente,

das 7 às 8 horas, para essa finalidade.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.918 e 3.919/2012,

da  Comissão  de  Transporte,  3.920  e  3.921/2012,  da  Comissão  de  Esporte,

3.922/2012, da Comissão de Assuntos Municipais, 3.923 e 3.924/2012, da Comissão

de Direitos  Humanos,  3.925 e 3.926/2012,  da Comissão de Educação,  e  3.927 e

3.928/2012, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104

do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões de Participação Popular - aprovação, na 25ª Reunião

Ordinária, em 29/11/2012, na forma dos requerimentos apresentados, das Propostas

de Ação Legislativa nºs 1.714, 1.720,1.756, 1.757, 1.761, 1.774, 1.780, 1.788, 1.795,

1.799, 1.804, 1.814, 1.816, 1.829 e 1.843/2012, e rejeição das Propostas de Ação

Legislativa  nºs  1.794  e  1.820/2012;  de  Transporte  -  aprovação,  na  13ª  Reunião

Extraordinária,  em  29/11/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.284/2011,  do  Deputado

Rômulo Viegas, 2.908/2012, do Deputado Gustavo Corrêa, 2.953/2012, do Deputado

Dinis  Pinheiro,  3.371/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  3.425/2012,  do

Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs 3.775/2012, do Deputado Celinho

do  Sinttrocel,  3.797/2012,  do  Deputado  Fred  Costa,  e  3.828/2012,  do  Deputado

Carlos Henrique; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária,

em 28/11/2012, dos Projetos de Resolução nºs 3.558 a 3.571/2012, da Comissão de

Fiscalização  Financeira;  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  21ª  Reunião

Ordinária, em 28/11/2012, dos Projetos de Lei nºs 3.515/2012, do Deputado André
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Quintão,  e  3.518/2012,  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  e  do  Requerimento  nº

3.821/2012,  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva;  de  Educação  -  aprovação,  na  23ª

Reunião Ordinária,  em 28/11/2012,  do Requerimento  nº  3.837/2012,  do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva; e de Segurança Pública - aprovação, 38ª Reunião Ordinária, em

4/12/2012,  do  Requerimento  nº  3.852/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa  (Ciente.

Publique-se.);  e do Deputado Tiago Ulisses - indicando o Deputado Antônio Carlos

Arantes para membro efetivo da Comissão de Ética, na vaga do ex-Deputado Doutor

Viana, e o Deputado Duilio de Castro para membro suplente da referida Comissão, na

vaga do Deputado Antônio Carlos Arantes (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Liza Prado em que

solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  15/2011  e  do

Deputado Lafayette de Andrada em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei

nº 4.470/2010.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  25  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a especial

de amanhã, dia 5, às 10 horas, e para a extraordinária também de amanhã, às 20

horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma
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data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

COMUNICAÇÕES

-  O  Sr.  Presidente  despachou,  em  5/12/2012,  na  84ª  Reunião  Ordinária  da  2ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura as comunicações da Comissão de

Participação Popular (2) - aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em 4/12/2012,

das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.691,  1.693,  1.697,  1.699,  1.710,  1.719,

1.721, 1.726, 1.740, 1.742, 1.754, 1.758, 1.762, 1.769, 1.785, 1.792, 1.798, 1.810,

1.831,  1.838,  1.841,  1.849,  1.851,  1.861,  1.863,  1.864  e  1.867/2012,  de  autoria

popular,  na  forma  dos  requerimentos  apresentados,  e  das  Propostas  de  Ação

Legislativa  nºs  1.704 e 1.854/2012,  de autoria  popular,  na  forma de emendas  ao

Projeto de Lei nº 3.472/2012, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.698,

1.744, 1.786, 1.800 e 1.865/2012, de autoria popular; e aprovação, na 3ª Reunião

Extraordinária,  em 4/12/2012,  das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.673,  1.674

1.677, 1.678, 1.679, 1.681, 1.682, 1.684, 1.685, 1.687, 1.690, 1.696, 1.709, 1.724,

1.735, 1.752, 1.763, 1.807, 1.828, 1.834, 1.840 e 1.844/2012, de autoria popular, na

forma dos requerimentos apresentados, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.768 e 1.808/2012, de autoria popular (Ciente. Publique-se.).

DESPACHO DE REQUERIMENTOS

- O Sr.  Presidente deferiu,  nos termos  do inciso VIII  do  art.  232 do Regimento

Interno, em 5/12/2012, na 84ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura, os requerimentos dos Deputados Gustavo Corrêa em que solicita

a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.721/2011 e Leonardo Moreira em que

solicita  a retirada de tramitação do Projeto de  Lei  nº  1.252/2011 (Arquivem-se os

projetos.).

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 328/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a
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celebração do Convênio nº 141/2011, no âmbito do Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/12/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18, item 2.

Fundamentação

Tendo como fundamento o disposto no § 4º do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de

janeiro de 1975, a mensagem do Governador do Estado em exame encaminhou, para

que seja submetido à apreciação desta Casa, o Convênio nº 141/2011, celebrado no

âmbito do Confaz, que autoriza o Estado, bem como outras unidades da Federação,

a conceder crédito outorgado (isto é, crédito presumido) de ICMS correspondente ao

valor destinado por contribuintes a projetos desportivos credenciados.

Cabe informar que, nos termos do § 4º do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, que

consolida  a  legislação  tributária  do  Estado  e  dá  outras  providências,  o  convênio

celebrado entre  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  será  submetido  à  apreciação da

Assembleia  Legislativa  do  Estado,  na  forma  em  que  dispuser  lei  complementar

relativa a convênios para revogação ou concessão de incentivos e benefícios fiscais.

A Lei  Complementar  Federal  nº  24,  de  1975,  estabelece  em  seu  art.  1º  que  as

isenções do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação -  ICMS - serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios

celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o parágrafo

único desse artigo, o disposto também se aplica à redução da base de cálculo; à

devolução  total  ou  parcial,  direta  ou  indireta,  condicionada  ou  não,  do  tributo  ao

contribuinte,  a responsável  ou a terceiros;  à concessão de crédito presumido e a

quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com

base  no  ICMS,  dos  quais  resulte  redução  ou  eliminação,  direta  ou  indireta,  do

respectivo ônus.

O Convênio nº 141/2011 autoriza o Estado de Minas Gerais, os demais Estados e o

Distrito  Federal  a  concederem  crédito  outorgado  (crédito  presumido)  de  ICMS
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correspondente  ao  valor  destinado  por  contribuintes  a  projetos  desportivos

credenciados pela Secretaria de Estado do Esporte, na forma a ser regulamentada na

legislação  estadual.  Isso  significa  que  o  convênio  dispõe  sobre  a  concessão  de

benefício fiscal, qual seja o crédito presumido. O convênio traz alguns parâmetros ou

limitadores para a concessão e fruição do benefício, quais sejam: I - o incentivo fiscal

fica limitado a até 0,5% da parte estadual da arrecadação anual do ICMS referente ao

exercício  imediatamente  anterior,  relativamente  ao  montante  máximo  de  recursos

disponíveis, a ser fixado em cada exercício pela Secretaria de Estado de Fazenda,

para  captação destinada  aos projetos  credenciados  pela  respectiva  Secretaria  de

Estado de Esporte em cada exercício; II - para fins de apuração da parte do valor do

ICMS a recolher que poderá ser destinada aos projetos esportivos, serão fixados os

percentuais aplicáveis ao saldo devedor do ICMS apurado pelo contribuinte, devendo

esses percentuais  variar  de  0,01% a 3%,  de  acordo com um escalonamento  por

faixas de saldo devedor anual.

Anexa à mensagem em análise, veio também uma manifestação da Subsecretaria

da Receita Estadual, na qual são explicitados os pontos principais a seguir descritos.

Atualmente, já é autorizada, com base na Lei nº 16.318, de 2006, a concessão de

desconto para pagamento de crédito tributário de ICMS inscrito em dívida ativa, para

contribuinte incentivador de projetos desportivos.

A nova medida, ou seja, o convênio em exame, propõe outras formas de concessão

de incentivo fiscal na área do desporto, na medida em que estende o benefício fiscal

para dedução no valor do ICMS corrente (observe-se que o § 1º da cláusula primeira

do referido convênio dispõe que o incentivo fiscal incidirá sobre a parte estadual da

arrecadação anual do ICMS relativamente ao exercício imediatamente anterior, e o §

2º da mesma cláusula  dispõe que,  para  fins  de apuração da parte do  imposto a

recolher  que  poderá  ser  destinada  aos  projetos  esportivos,  serão  fixados  os

percentuais aplicáveis ao saldo devedor do ICMS apurado pelo contribuinte).

Além disso, a referida manifestação fazendária destacou que as medidas traduzem

o esforço do governo mineiro em patrocinar ações que aumentem a prática esportiva

por parte dos mineiros, contribuindo para a ativação da cadeia produtiva do esporte e

a  geração  de  mais  empregos  no  setor  de  serviços.  Mais  ainda,  as  medidas  se
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justificam dada a evidência do esporte em face de dois grandes eventos esportivos a

serem realizados  no  Brasil,  com  repercussão em Minas,  quais  sejam a  Copa do

Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Destacamos também que nosso Estado possui lei de incentivo à cultura, qual seja a

Lei  nº  17.615,  de 2008,  que traz mecanismo semelhante,  qual  seja o incentivo  a

projetos culturais por parte do contribuinte do ICMS, por meio da dedução do imposto

devido  mensalmente,  condicionada  a  limites  percentuais  mensais  e  também  a

percentual do montante da receita líquida anual do citado imposto. E essa lei, datada

de 2008, tem tido boa repercussão em nossa sociedade.

Destacamos ainda que,  pelo teor  do convênio,  observa-se que a concessão do

incentivo fiscal em exame obedece a parâmetros prudenciais de limitação percentual

da arrecadação anual do ICMS, bem como a percentuais mínimo e máximo a serem

aplicados  sobre  o  saldo  devedor  do  contribuinte  do  ICMS.  E,  pelo  teor  da

manifestação  da  Subsecretaria  da  Receita  Estadual,  observa-se  que  as  medidas

pretendidas coadunam-se com incentivos fiscais já concedidos pela lei estadual de

incentivo ao esporte, mas vão mais além, pois não se limitam ao ICMS inscrito em

dívida ativa, mas avançam em relação ao ICMS corrente. Ademais, o incentivo fiscal

incidirá somente sobre a parte estadual da arrecadação anual do imposto, exigindo-

se acuidade no tratamento da questão.

Além disso, como visto, a medida proposta está em sintonia com outras já adotadas

pelo Estado, como a que se refere ao incentivo à cultura. Os incentivos à cultura e ao

esporte têm tratamento constitucional assemelhado, o que justifica o tratamento legal

assemelhado.

Mais ainda, tais medidas poderão ter como repercussão o incremento da receita do

Estado, advindo da geração de mais empregos e serviços, perspectiva essa que se

avoluma tendo em vista a aproximação da Copa do Mundo e das Olimpíadas.

Os  aspectos  acima  destacados,  bem  como  a  manifestação  enviada  pela

Subsecretaria da Receita Estadual, conduzem à constatação da obediência à Lei de

Responsabilidade  Fiscal,  uma  vez  que  as  medidas  propostas,  além  de  sofrerem

limitações percentuais de concessão do benefício fiscal, importarão, na verdade, em

incremento  da  receita  do  Estado,  seja  no  que se refere  à  prestação de serviços
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ligados ao esporte, seja em relação ao incentivo aos contribuintes no recolhimento do

imposto propriamente dito.

Assim, considerados todos esses aspectos, ressaltamos que as medidas propostas

pelo  convênio  são  benéficas  para  o  Estado  sob  o  ponto  de  vista  econômico-

financeiro, além de trazerem excelente repercussão para a sociedade, pelo que se

mostram recomendáveis.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio nº 141/2011 por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … /...

Ratifica  o  Convênio  nº  141/2011,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 141/2011, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011, que autoriza o Estado

de Minas Gerais  a  conceder  crédito outorgado do ICMS correspondente  ao valor

destinado pelos  respectivos contribuintes a projetos desportivos credenciados pela

Secretaria de Estado do Esporte, na forma a ser regulamentada.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ulysses Gomes - Antônio Júlio -

Romel Anízio.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.673/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.673/2012, de Andrea Maria Ferreira, da Escola

Estadual  Ordália  Rocha Mundim,  e  outros,  encaminha propostas  de  alteração de

ações relativas à ação Educação em Tempo Integral do Programa 015 - Educação

para Crescer -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei
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nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  comento  tem por  objetivo  a  alteração  da  ação  Educação  em

Tempo  Integral  do  Programa  015  -  Educação  para  Crescer.  Entre  outras,  são

pleiteadas as seguintes  alterações: redimensionamento do quadro de pessoal  das

escolas,  estabelecido  pela  Resolução  2.018,  de  2012,  de  forma  a  incluir  um

especialista por turno ou, no mínimo, dois por escola onde houver o Proeti; criar uma

base de profissionais  mais  especializados para  atuar  nesse programa; reavaliar  o

programa em relação ao desempenho de 2012; contratar profissionais habilitados nas

áreas artístico-culturais; viabilizar as turmas do aprofundamento de estudos, após a

avaliação diagnóstica em fevereiro-março; criar monitoramento “on line” das turmas

do Proeti; autorizar o funcionamento de turmas de aprofundamento de estudo com

menos de 25 alunos e designar professor com perfil para essa atividade.

Inicialmente, devemos salientar que, embora a avaliação de uma política pública

seja  instrumento  essencial  para  verificar  sua  efetividade,  apontar  erros  e  propor

correções,  essa  ação  não  é  aplicável  ao  escopo  do  PPAG,  que  estabelece  as

diretrizes  de  ação  do  Estado  em  determinado  exercício  financeiro.  Portanto,  a

avaliação da eficácia e efetividade da educação em tempo integral no âmbito estadual

deve ser feita por meio de mecanismos outros que não o PPAG. A própria Assembleia

Legislativa, no uso de sua atribuição fiscalizatória, realiza anualmente audiências de

monitoramento  do  PPAG,  justamente  para  verificar  a  execução  de  suas  ações  e

cobrar a correção de eventuais falhas.

Segundo o “site” da Secretaria de Estado de Educação, a escola de tempo integral

tem  por  objetivo  ampliar  as  oportunidades  educacionais  dos  alunos  do  ensino

fundamental  visando  à  formação  de  novas  habilidades  e  conhecimentos,  pela

expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola,

inclusive por meio de parcerias. Essa ação também foi desenvolvida para o ensino
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médio, mas, em razão da nova ação Reinventando o Ensino Médio, ela deixará de

ser executada a partir de 2013. Foram atendidos, em 2012, 110 mil alunos do ensino

fundamental, a um custo de R$25.402.430,00; e 5 mil alunos do ensino médio, a um

custo de R$1.168.269,00.

Desde o Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, realizado

por esta Casa no primeiro semestre de 2011, já havia sido apresentada proposta de

que fosse discutida a concepção atualmente vigente da escola de tempo integral em

Minas Gerais, cotejando-a com modelos de outros Estados e países. No dia 24 de

maio de 2012, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia debateu, em audiência

pública, essa temática, oportunidade em que estiveram presentes representantes da

Secretaria de Estado de Educação, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e do

projeto Teia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG. Outras audiências públicas, no interior do Estado, também serão realizadas

para aprofundar o tema.

Dessa forma, julgamos que a forma mais efetiva para atender aos pleitos contidos

na  proposição  em  análise  seja  enviar  requerimento  à  Secretária  de  Estado  de

Educação, para que se elabore estudo com vistas a definir o conceito pedagógico da

escola  em  tempo  integral  e  as  diretrizes  para  seu  funcionamento,  incluindo  a

necessidade  de  especialistas  para  atuarem  nas  atividades  promovidas  no

contraturno, de atividades de aprofundamento de estudos, com início em fevereiro, e

de organização e divulgação de horário das atividades a serem realizadas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.673/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.673/2012, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária



332
____________________________________________________________________________

de Estado de Educação,  solicitando seja elaborado estudo com vistas  a definir  o

conceito  pedagógico  da  escola  em  tempo  integral  e  as  diretrizes  para  seu

funcionamento.

Requer, ainda que:

• entre  as  diretrizes  definidas  seja  viabilizada  a  formação  de  equipes  de

especialistas  multidisciplinares  para  atuarem  nas  atividades  promovidas  no

contraturno;

• as atividades de aprofundamento de estudos tenham início em fevereiro e

seu planejamento e cronograma sejam divulgados com antecedência.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.677/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.677/2012, de Názara Maria Naves S. Borges e

outros,  encaminha sugestão de alteração das  ações relativas à infraestrutura das

escolas estaduais constantes do Programa 017 - Pró-Escola -, do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Embora o texto da Proposta de Ação Legislativa em análise anunciasse alteração

nas  ações  do  Programa  Estruturador  017  -  Pró-Escola,  não  era  o  que  de  fato

propunha.  Na  realidade,  os  proponentes  solicitaram  a  aquisição  de  terreno  para

construção de quadra e ampliação do pátio de uma escola estadual  e revisão do

processo de construção e reforma de escolas estaduais.

A despeito da relevância das sugestões apresentadas, elas não guardam relação
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com o PPAG, instrumento legal que estabelece as diretrizes de ação do Estado para

o período de quatro anos. Por essa razão, propõe-se o atendimento das demandas

contidas na Proposta da Ação Legislativa em análise por meio de requerimento.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  em  que  se  encaminhe  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação

solicitando o atendimento das seguintes demandas:

1. priorizar as escolas de tempo integral para implantação de quadras cobertas;

2. cumprir o cronograma de implantação de quadras cobertas, conforme previsto no

Plano Decenal de Educação do Estado;

3.  agilizar  adequações  de  infraestrutura  previstas  para  a  Escola  Estadual  Lia

Salgado, em Araxá, e para a Escola Estadual Elias de Moraes, em Monte Carmelo;

4. tomar providências para transferir terreno pertencente ao DER/MG, em Estrela

do Sul, para a construção da Escola Estadual de Dolearina, no Município de Estrela

do Sul.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.677/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.677/2012, de Názara Maria Naves S. Borges e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação, solicitando a

análise de viabilidade de atendimento das seguintes demandas:

1. priorizar as escolas de tempo integral na implantação de quadras cobertas;

2.  agilizar  o  cumprimento  do  cronograma de  implantação  de  quadras  cobertas,

conforme previsto no Plano Decenal de Educação do Estado;

3. promover as reformas necessárias na Escola Estadual Lia Salgado, em Araxá, já

reiteradamente solicitadas;
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4. viabilizar a construção de quadra escolar e cobertura do pátio da Escola Estadual

Elias de Moraes, em Monte Carmelo;

5. tomar providências para transferir terreno pertencente ao DER/MG, em Estrela

do Sul, para a construção da Escola Estadual de Dolearina, no Município de Estrela

do Sul.

Sala das Reuniões, ... de...de ... .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.678/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.678/2012, de Magda Maria Fuquisato da Silva e

outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  a  ampliação  do  Programa  de

Desenvolvimento da Educação Profissional - PEP - no âmbito do PPAG 2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta da Ação Legislativa em análise sugere diversas mudanças no Programa

de Desenvolvimento  da  Educação Profissional  -  PEP -,  gerido pela  Secretaria  de

Estado de Educação e integrante do Programa Estruturador “Melhor Emprego”.

As  sugestões  apresentadas  pelos  autores  da  proposta  de  ação  legislativa  não

incidem diretamente sobre a Ação 4605, que trata do PEP, limitando-se a sugerir

modificações  em  aspectos  administrativos  e  de  gestão  do  programa.  Em  virtude

disso, o PPAG não é o instrumento mais adequado para atender tais demandas.

No  entanto,  as  sugestões  apresentadas  são  relevantes  e  podem  contribuir

significativamente para o aprimoramento do PEP e para a integração das políticas
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federais e estaduais de emprego e qualificação profissional. Desse modo, opina-se

pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  na  forma de requerimentos  em que  se

solicite sejam enviados ofícios à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria de

Trabalho e Emprego de Minas Gerais e ao Ministério da Educação encaminhando tais

sugestões.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.678/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.678/2012,  de  Magda  Maria  Fuquisato  da  Silva  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,

solicitando a análise e/ou atendimento das seguintes demandas:

1.  articulação do Programa de Educação Profissional  -  PEP -  com os Institutos

Federais de Educação Tecnológica e com a Rede Mineira do Trabalho, com vistas a

promover a inserção no mercado de trabalho dos alunos provenientes do PEP;

2. implementação das atividades do Programa Educacional de Atenção ao Jovem -

Peas Juventude - em todas as escolas em que é desenvolvido o Projeto Acelerar para

Vencer;

3. implantação das oficinas de empregabilidade prioritariamente em Municípios de

pequeno porte, no âmbito da Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio -, uma vez

que esses Municípios não são atendidos pelo PEP.

Sala das Reuniões, ... de … de ….

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.678/2012,  de  Magda  Maria  Fuquisato  da  Silva  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Trabalho e Emprego de Minas

Gerais  -  Sete  -,  solicitando  a  articulação  da  Rede  Mineira  do  Trabalho  com  o

Programa  de  Educação  Profissional  -  PEP  -  e  com  os  Institutos  Federais  de

Educação Tecnológica, de forma a promover a inserção no mercado de trabalho dos

alunos provenientes do PEP e dos institutos federais.

Sala das Reuniões, ... de … de ….

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.678/2012,  de  Magda  Maria  Fuquisato  da  Silva  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Ministério  da  Educação,  solicitando  a

articulação entre os Institutos Federais de Educação Tecnológica, a Rede Mineira do

Trabalho e o Programa de Educação Profissional  -  PEP -  ,  de forma a facilitar  a

inserção no mercado de trabalho dos alunos provenientes do PEP e desses institutos.

Sala das Reuniões, ... de … de ….

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.679/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.679/2012, de Carla Ribeiro de Lima Paranaíba,

da  Superintendência  Regional  de  Ensino  de  Uberaba,  encaminha  sugestão  de

alteração do  Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para

elaboração e distribuição de material didático aos alunos do 1º ao 9º ano do ensino

fundamental, de acordo com as matrizes curriculares adotadas pelo Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizadas em 22/10/2012,  em
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Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em tela propõe a elaboração, pela Secretaria de Estado de Educação,

de material didático para os alunos do ensino fundamental. Esse material conteria as

matrizes curriculares adotadas pelo Estado,  o que contribuiria para o trabalho dos

profissionais da educação. Segundo a autora, o Programa Nacional do Livro Didático

tem sido  para  o  professor  o  único  instrumento  orientador  e  organizador  de  seus

trabalhos, desviando sua ação da proposta do Estado quanto às matrizes curriculares

adotadas, o que vem justificando a rejeição do livro didático.

Os  livros  didáticos  são  distribuídos  pelo  Governo  Federal,  por  meio  do  Plano

Nacional do Livro Didático - PNLD. Eles devem seguir os objetivos determinados pelo

art. 30 da Resolução CNE/CEB nº 7, de 14/12/2010, que fixa diretrizes curriculares

nacionais para o ensino fundamental de 9 anos.

O  PNLD  permite  ao  educador  definir  o  material  que  será  utilizado  na  parte

diversificada do currículo, de forma a atender as necessidades específicas de seus

alunos, determinadas pelo contexto territorial, social e cultural em que se encontram

inseridos.

Por sua vez, a Secretaria de Educação divulga orientações para os professores do

ensino fundamental, nos denominados “Cadernos de Boas Práticas de Professores”,

que  são distribuídos  a  todas  as  escolas  do  Estado,  com o  intuito  de  facilitar  os

trabalhos dos educadores, no que concerne ao atendimento das peculiaridades de

cada região do Estado.

Em  5/11/2012,  educadores  das  47  Superintendências  Regionais  de  Ensino

reuniram-se  para  discutir  práticas  pedagógicas  exitosas  que  deverão  integrar  o

mencionado caderno, visando à disseminação de experiências entre os professores

da rede estadual. O caderno deverá conter sugestões de práticas, a serem adaptadas
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aos  contextos  regionais,  distribuídas  em  cinco  eixos  principais:  planejamento  de

ensino; ensino e avaliação da aprendizagem; gestão da sala de aula; engajamento

dos  pais  e  da  comunidade;  e  engajamento  com  a  equipe  da  escola  e

desenvolvimento profissional.

Acreditamos que a proposição em análise será mais bem atendida na forma de

ofício  dirigido  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  seja  analisada  a

viabilidade  de  elaboração  de  material  pedagógico  para  os  alunos  do  ensino

fundamental conforme os conteúdos básicos comuns adotados pelo Estado em suas

diretrizes curriculares.

Dessa  forma,  opinamos  favoravelmente  à  proposta  em  análise,  na  forma  do

requerimento anexo a este parecer.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.679/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.679/2012, de Carla Ribeiro de Lima Paranaíba, da Superintendência Regional de

Ensino de Uberaba, requer a V. Exa., nos termos regimentais, o envio de ofício à

Secretária  de  Estado  de  Educação  solicitando  seja  analisada  a  viabilidade  de

elaboração  de  material  pedagógico  para  os  alunos  do  ensino  fundamental,  em

consonância  com  os  conteúdos  básicos  comuns  adotados  pelo  Estado  como

diretrizes curriculares para esse nível de ensino, como estratégia de apoio ao trabalho

do professor.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.681/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.681/2012, de Wagner Lemos de Rezende, da

Superintendência Regional de Ensino de Uberaba, encaminha sugestão de alteração

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para a criação de

cargo  de  assessor  jurídico  nas  superintendências  regionais  de  ensino,  com

provimento mediante concurso público.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  de  ação  legislativa  em  análise  tem  por  objetivo  a  criação,  nas

superintendências  regionais  de  ensino,  do  cargo  de  assessor  jurídico,  cujo

provimento  se  dará  mediante  concurso  público.  Segundo  o  autor,  é  constante  a

demanda de processos judiciais  e  administrativos sobre os  quais  a  Secretaria  de

Estado de Educação, via superintendência, deve se pronunciar.

Trata-se de matéria afeta à iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo e não

pertinente ao PPAG. Entretanto, como a presença de um assessor jurídico tornaria

mais  ágil  o  encaminhamento  dos  processos  judiciais  e  administrativos  da

superintendência, esta Comissão julga pertinente encaminhar ofício à Secretaria de

Estado de Educação,  solicitando seja analisada a viabilidade de criação do cargo

solicitado na proposta legislativa em epígrafe.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.681/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.
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André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.681/2012, de Wagner Lemos de Rezende, da Superintendência Regional de Ensino

de Uberaba, requer a V. Exa., nos termos regimentais, o envio de ofício à Secretária

de Estado de Educação solicitando seja analisada a viabilidade de criação do cargo

de assessor jurídico nas superintendências regionais de ensino.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.684/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.684/2012, de Maria de Fátima Landim Alves e

Goulart  e  outros,  encaminha sugestão  de alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para ampliar do número de professores para o

reforço escolar e ensino do uso da biblioteca no âmbito do PPAG 2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta  da  Ação  Legislativa  em  análise  solicita  alterações  nos  critérios  de

preenchimento  dos  quadros  funcionais  das  escolas  estaduais.  As  demandas

apresentadas foram as seguintes:

1. criação de cargo de diretor pedagógico nas escolas com mais de mil alunos;

2. designação de professores para atuar nas bibliotecas;
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3. designação de professores para atuar como professores eventuais em escolas

com no máximo 13 turmas; e

4. designação de professores para auxiliar o professor de turma nos laboratórios de

ciências.

Em relação à primeira demanda, as atribuições de diretor escolar incluem de fato a

gestão  pedagógica  e  administrativa,  mas  para  dividir  essas  responsabilidades

conforme a sua natureza seria necessário um significativo aumento do quantitativo de

cargos comissionados, o que, à parte das questões de mérito, só pode ser alcançado

mediante lei de iniciativa do Poder Executivo. O PPAG não é, assim, o instrumento

adequado para viabilizar essa proposta.

Assim como a primeira demanda, as demais visam a alterações na estrutura do

pessoal  da  educação  do  Poder  Executivo  Estadual.  Esta  é  matéria  de  iniciativa

privativa do Governador do Estado e não guarda relação com os objetivos do PPAG.

Desse  modo,  sugere-se  o  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento em que se solicite à Secretaria de Estado de Educação a realização de

estudo de viabilidade de atendimento das demandas apresentadas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.684/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.684/2012, de Maria de Fátima Landim Alves e Goulart e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria  de Estado de Educação,

solicitando a análise de viabilidade de atendimento às seguintes demandas:

1. criação de cargo de diretor pedagógico nas escolas com mais de mil alunos;

2. disponibilização de bibliotecários para atuar nas bibliotecas escolares;

3. disponibilização de professores eventuais em escolas com até 13 turmas, em
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todos os seus turnos de funcionamento, para auxiliar o trabalho docente; e

4.  designação  de  professor  específico  para  auxiliar  o  professor  de  turma  nos

laboratórios de ciências.

Sala das Reuniões, ... de … de ….

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.687/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.687/2012, da Sra. Sandra de Oliveira Braga, da

Escola Estadual José Marciano Brandão, encaminha proposta de alteração do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para criação de bolsa de

estudo para os alunos do ensino médio, com vistas a garantir sua permanência na

escola.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe tem como objetivo criar bolsa de estudo

destinada aos alunos do ensino médio, com vistas a garantir sua permanência na

escola.

No Brasil,  muitos jovens abandonam a escola para ingressarem no mercado de

trabalho, priorizando a subsistência em detrimento da formação educacional. Essa é

uma das razões dos altos índices de evasão escolar, principalmente no ensino médio.

Segundo  o  Censo  Escolar  da  Educação  Básica  2011,  do  Instituto  Nacional  de

Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep - , no Brasil, dois milhões de jovens na faixa

etária adequada ao ensino médio estão fora desse nível de ensino.

Esses números conferem legitimidade à proposta apresentada, mas o PPAG 2012-
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2015 já dispõe de uma ação que vai ao encontro da demanda do proponente. Trata-

se da Ação 4633 - Ampliação e Aprimoramento do Poupança Jovem -, do Programa

023 - Jovens Mineiros Protagonistas da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção.

O Poupança Jovem, programa do governo do Estado coordenado pela Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, tem como finalidade oferecer aos

seus beneficiários a oportunidade de desenvolvimento humano e social, aumentar a

taxa de conclusão do ensino médio e reduzir os índices de criminalidade entre os

jovens.

De adesão voluntária,  podem ingressar  como beneficiários os alunos com idade

igual ou inferior a 18 anos na data de 1º de janeiro do ano que assinar o termo de

adesão  ao  programa.  Além  disso,  precisam  estar  regularmente  matriculados  no

primeiro ano do ensino médio de escolas públicas estaduais situadas em Municípios

selecionados pela Sedese, de acordo com os seguintes critérios:

• população de mais de cem mil habitantes;

• gestão básica ou plena realizada nos termos da norma operacional

básica do Sistema Único de Assistência Social - Suas -;

• existência de instituições credenciadas integradas à Rede Mineira de

Formação Profissional Técnica de Nível Médio do Programa de

Educação Profissional - PEP -, da Secretaria de Estado da Educação.

Conforme as normas do programa, o aluno faz jus a um benefício financeiro de

R$1.000,00 para cada série em que obtiver aprovação, desde que cumpra a carga

horária  das  atividades  extracurriculares.  O  benefício  total  não  pode  exceder

R$3.000,00, e o aluno só terá acesso a ele após a conclusão do ensino médio.

O programa Poupança Jovem foi instituído em 2007. No PPAG 2012-2015, passou

a ser a Ação 4633 - Ampliação e Aprimoramento do Poupança Jovem. O governo de

Minas  já  investiu  quase  R$330.000.000,00  nessa  iniciativa.  Diante  de  tamanho

investimento, é fundamental que a sociedade seja informada sobre os resultados que

o Poupança Jovem vem apresentando.

Dessa forma, embora o objetivo da proposta em comento já tenha sido atendido

pelo programa Poupança Jovem, opinamos pelo acolhimento da sugestão na forma

de  requerimento em que se solicite  seja encaminhado à Secretaria  de Estado da
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Educação  pedido  de  informações  sobre  o  impacto  do  programa  na  redução  da

evasão escolar e na melhoria do rendimento dos alunos atendidos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.687/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.687/2012, da Sra.  Sandra de Oliveira Braga,  da Escola Estadual José Marciano

Brandão, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de Estado de Educação solicitando informações sobre o impacto da  Ação 4633 -

Ampliação  e  Aprimoramento  do  Poupança  Jovem  -,  do  Programa  023  -  Jovens

Mineiros Protagonistas da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção - nas taxas de

evasão escolar e no rendimento dos alunos atendidos.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.690/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.690/2012, da Sra. Zulma Moreira de Melo, da

Escola Estadual Professor Luiz Antônio, encaminha sugestão de alteração do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para criação de unidade de

superintendência regional  de ensino em Araxá,  por  meio do desmembramento  da

Superintendência Regional de Ensino de Uberaba.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise tem como objetivo a criação de unidade

de  superintendência  regional  de  ensino  -  SRE  -  em  Araxá,  por  meio  do

desmembramento da SRE de Uberaba.

Atualmente, a SRE de Uberaba abrange 25 Municípios, incluindo Araxá. A distância

entre  esses Municípios  e  a  Superintendência  chega,  em alguns  casos,  a  213km,

provocando uma série de transtornos de ordem pessoal e financeira aos servidores

que são submetidos à necessidade de se deslocar para resolver os problemas mais

elementares.

A criação de uma SRE no Município de Araxá poderia de fato contribuir para agilizar

o atendimento das demandas dessa região, aproximando a instância administrativa

das  unidades  de  ensino  e  proporcionando  a  melhoria  dos  serviços  prestados.

Ademais,  o Município  de Araxá é, hoje,  referência na área educacional  mineira e

reúne condições de abrigar essa nova SRE.

Apesar  de  a  proponente  pedir  a  criação  de  uma  SRE em  Araxá  por  meio  do

desmembramento  da  SRE Uberaba,  sugerimos  que a  SRE de  Araxá atenda aos

Municípios  de Campos  Altos,  Pratinha,  Araxá,  Tapira,  Pedrinópolis,  Santa  Juliana,

Sacramento,  Ibiá,  Perdizes  e  Nova  Ponte.  Seria,  dessa  forma,  necessário

desmembrar as SREs de Uberaba, Uberlândia e Patrocínio para criar  a nova.  Tal

medida se justifica pelo fato de que esses Municípios se localizam na microrregião de

Araxá, estabelecida por meio da divisão geográfica proposta pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística - IBGE -, e estão a uma distância máxima de 115km dessa

cidade.

Levando em consideração que a matéria é de iniciativa privativa do Governador do

Estado,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  ao  Chefe  do  Executivo  solicitando  a  implantação  de  uma SRE em

Araxá,  por  meio  do  desmembramento  das  SREs  de  Uberaba,  Uberlândia  e

Patrocínio.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.690/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.690/2012,  da  Sra.  Zulma  Moreira  de  Melo,  da  Escola  Estadual  Professor  Luiz

Antônio, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Governador

do Estado solicitando a criação de uma Superintendência Regional  de Ensino em

Araxá,  com  jurisdição  nos  Municípios  de  Campos  Altos,  Pratinha,  Araxá,  Tapira,

Pedrinópolis, Santa Juliana, Sacramento, Ibiá, Perdizes e Nova Ponte, por meio do

desmembramento  das  Superintendências  Regionais  de  Ensino  de  Uberaba,

Uberlândia e Patrocínio.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.696/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.696/2012, de autoria do Sr. Boaventura Soares

de Castro, do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, situado no Município de

Turmalina,  e  outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1128  -  Minas

Comunica II -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012/2015, para

incluir  sedes  de  distritos  e  povoados  na  regionalização  da  telefonia  celular,

beneficiando  as  diversas  comunidades  de  Turmalina,  Araçuaí,  Berilo,  Capelinha,

Coronel Murta, Francisco Badaró, Virgem da Lapa, Itaobim e outros.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta popular em análise pretende intervir no PPAG 2012/2015, por meio da

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável, com a finalidade de alterar metas

físicas  e  financeiras  da  Ação  1128  -  Minas  Comunica  II  -,  contida  no  programa

associado  173  -  Programa  de  Universalização  do  Acesso  a  Serviços  de

Telecomunicação em Minas Gerais - Minas Comunica.

Nesse sentido, a proposta sugere a inclusão de sedes de distritos e povoados na

regionalização da provisão de acesso a serviços de telefonia móvel, beneficiando as

diversas  comunidades  situadas  nos  Municípios  de  Turmalina,  Araçuaí,  Berilo,

Capelinha, Coronel Murta, Francisco Badaró, Virgem da Lapa, Itaobim e outros.

A Ação 1128 - Minas Comunica II - tem como finalidade atender a população dos

distritos  e  povoados  mineiros  dentro  dos  requisitos  da  Agência  Nacional  de

Telecomunicações - Anatel -, e seu produto é plano elaborado. Os gestores definiram

que o objetivo da ação é disponibilizar, prioritariamente até 31/12/2014, o acesso aos

serviços de telecomunicações, especialmente ao Serviço Móvel Pessoal - SMP -, com

capacidade  de  provisão  de  serviços  de  voz  e  dados,  a  todos  os  distritos  com

população  superior  à  do  Município  menos  populoso  do  Estado.  Inicialmente,  a

estrutura  analítica  dessa  ação  era  composta  de  cinco  etapas:  a)  estudos  para

definição da cobertura e abrangência da ação; b) levantamento de custos da ação e

das  soluções  contratuais;  c)  seleção  e  priorização  dos  distritos  que  serão

contemplados;  d)  implantação dos serviços em 62 distritos  no ano de 2013;  e e)

implantação dos serviços em 62 distritos no ano de 2014.

No mesmo tema,  a  Anatel  lançou,  em  junho de 2012,  o  Edital  de  Licitação  nº

004/2012/PVCP/SPV,  destinado  à  provisão  de  serviços  de  Banda  Larga  Rural  e

Urbana, que estabeleceu diversos compromissos de abrangência relativos às áreas

rurais  e regiões remotas.  Esses  compromissos  têm,  entre  outras,  a  finalidade de

permitir  as  inclusões  digital  e  social,  ao  estabelecer  obrigações  que  exigem  a

ampliação  progressiva  da  penetração  de  serviços  de  telecomunicações  de  voz  e
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dados nessas áreas, a preços acessíveis, através do SMP ou do Serviço Telefônico

Fixo Comutado - STFC - associado ao Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.

O vencedor dessa licitação, para o Estado de Minas Gerais, foi a prestadora Vivo e

o prazo para atendimento com serviços de voz e dados às áreas rurais e regiões

remotas, definidas como as áreas compreendidas até a distância de 30 km do limite

das localidades sede de todos os Municípios mineiros, foi definido da seguinte forma:

30% dos Municípios até 30/6/2014; 60% dos Municípios até 31/12/2014; e 100% dos

Municípios até 31/12/2015.

Além disso, o mesmo edital de licitação estabeleceu para a prestadora a obrigação

de atendimento,  com internet  banda larga,  de  forma gratuita,  a  todas as  escolas

públicas rurais situadas nas áreas de prestação de serviço.

A partir desse contexto, a Subsecretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e

Qualidade do Gasto elaborou a Nota Técnica “Cobertura de Antenas de Celular em

Minas Gerais”, com a finalidade de indicar se a estratégia proposta no referido edital

licitatório garantirá a cobertura de todo o Estado de Minas Gerais ou, pelo menos, de

todas as suas sedes de Municípios e distritos. A análise, realizada com base em uma

tecnologia de simulação de cobertura por meio de georreferenciamento, verificou que

quase todo o território mineiro se encontra inserido na área de cobertura das antenas

de transmissão de celular, de acordo com os parâmetros definidos pela Anatel,  na

licitação. Observou-se que a única sede de distrito não contemplada é a de Serra

Bonita, localizada na região Noroeste de Minas. Verificou-se também que a localidade

de Carne-Seca, situada próximo à sede desse distrito, se encontra igualmente fora da

cobertura de antenas simulada. É relevante informar que o Poder Executivo aguarda

a validação da referida nota técnica por parte da Vivo, além da disponibilização, por

parte  da  mesma  prestadora,  de  seu  plano  de  execução  do  contrato  oriundo  da

licitação a que se fez referência.

Dessa  forma,  por  entendermos  que  o  contexto  situacional  descrito  não  enseja

alteração  de  metas  físicas  e  financeiras  nas  peças  orçamentárias  estaduais,

opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento em que

se solicite seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

-  Sede-MG  -  pedido  de  informações  sobre  o  plano  de  execução  contratual  da
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prestadora  Vivo,  referente  ao  Edital  de  Licitação  nº  004/2012/PVCP/SPV,

especialmente  no  que  diz  respeito  ao  atendimento  dos  Municípios  de  Turmalina,

Araçuaí,  Berilo,  Capelinha,  Coronel  Murta,  Francisco  Badaró,  Virgem  da  Lapa,

Itaobim, Araxá, Perdizes, Pedrinópolis, Santa Juliana, Tapira, Sacramento, São Roque

de Minas, Ibiá, Pratinha, Campos Altos, Tapiraí, Medeiros, Córrego Danta, Bambuí,

Conquista,  Rio  Paranaíba,  Carmo do Paranaíba,  São Gotardo,  Serra do Salitre  e

Fronteira, sobretudo quanto aos seus distritos e povoados.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.696/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.696/2012, apresentada pelo Sr. Boaventura Soares de Castro e outros, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado pedido de informações  à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede-MG - em que se solicita detalhamento

do plano de execução contratual da prestadora Vivo, referente ao Edital de Licitação

nº  004/2012/PVCP/SPV,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao  atendimento  dos

Municípios  de  Turmalina,  Araçuaí,  Berilo,  Capelinha,  Coronel  Murta,  Francisco

Badaró,  Virgem  da  Lapa,  Itaobim,  Araxá,  Perdizes,  Pedrinópolis,  Santa  Juliana,

Tapira,  Sacramento,  São  Roque  de  Minas,  Ibiá,  Pratinha,  Campos  Altos,  Tapiraí,

Medeiros, Córrego Danta, Bambuí, Conquista, Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba,

São Gotardo, Serra do Salitre e Fronteira ,  sobretudo quanto aos seus distritos e

povoados,  no  escopo  da  Ação  1128  -  Minas  Comunica  II  -,  contida  no  PPAG

2012/2015.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.709/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.709/2012, de Francisco Eletancio Freire Murta,

da Prefeitura Municipal de Coronel Murta, encaminha sugestão de alteração da Ação

4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida -, do  Plano Plurianual de

Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015 -,  para a implantação de uma casa de

convivência para idosos no Município do Coronel Murta como ponto de apoio para

recuperação, repouso e estadia, com cuidadores qualificados.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a criar uma casa de convivência para os idosos no

Município  de  Coronel  Murta  como  ponto  de  apoio  para  recuperação,  repouso  e

estadia,  com  cuidadores  qualificados.  O  autor  justifica  sua  proposta  relatando  a

ausência de infraestrutura, naquela localidade, para o cuidado com os idosos.

O Estatuto do Idoso, em seu art.  3º,  estabelece que é obrigação da família,  da

comunidade,  da  sociedade e do poder  público  assegurar  ao  idoso,  com absoluta

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte,

ao  lazer,  ao  trabalho,  à  cidadania,  à  liberdade,  à  dignidade,  ao  respeito  e  à

convivência  familiar  e  comunitária.  Isso  é  realizado  mediante  a  efetivação  das

políticas sociais públicas cujo objetivo seja proporcionar um envelhecimento saudável

e em condições de dignidade.

O  atendimento  ao  idoso  na  rede  pública  de  saúde  está  organizado  de  forma

descentralizada para promover o fortalecimento das ações relacionadas à atenção

primária. Assim, o idoso é atendido primeiramente pela Equipe de Saúde da Família -
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ESF - ou pela Unidade Básica de Saúde - UBS. A atenção primária dispõe de vários

programas  voltados  para  a  saúde  do  idoso:  grupos  de  diabéticos  e  hipertensos,

grupos  de  atividade  física  para  a  terceira  idade  e  ações  de  promoção  do

envelhecimento saudável.

Após o atendimento na rede primária, o paciente poderá ser encaminhado para os

Centros  Mais  Vida -  CMVs -,  de abrangência macrorregional,  em casos de baixa

resposta terapêutica, dúvida diagnóstica ou perfil  de fragilização,  que pressupõem

que  o  idoso se  encontre  em pelo  menos  uma das  chamadas  situações  de risco

definidas nas Linhas-Guia de Saúde do Idoso editadas pela Secretaria de Estado de

Saúde. Os pacientes são encaminhados aos CMVs pelas UBSs e passam por uma

avaliação completa e multifuncional, com profissionais de diversas áreas da saúde.

Após  a  avaliação,  o  CMV  encaminha  à  UBS  o  Plano  de  Cuidados  do  Idoso,

documento elaborado em conjunto pelos profissionais do centro que contém todo o

diagnóstico  do paciente.  Caberá,  portanto,  às  UBSs e às  ESFs o tratamento e o

acompanhamento  do  idoso,  conforme  as  informações  e  orientações  contidas  no

plano. O CMV é uma retaguarda da atenção secundária para a atenção primária,

dentro da lógica de referência e contrarreferência.

Atualmente o Estado está dividido em 13 macrorregiões sanitárias. Há um Centro

Mais Vida como referência de atenção secundária para a rede macrorregional. Por

enquanto são três redes: Montes Claros, Belo Horizonte e Juiz de Fora.

Considerando o atendimento já prestado ao idoso no Estado, acreditamos que a

ação  que  se  pretende  instituir  por  meio  da  proposta  em  análise  já  se  encontra

inserida  no  âmbito  da  competência  das  UBSs  e  das  ESFs.  Entretanto,  dada  a

relevância da matéria, opinamos pela sua aprovação na forma de requerimento para

que se envie à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de

Estado de Saúde ofício solicitando estudos para a articulação intersetorial, com vistas

à implantação de equipamentos e serviços de apoio institucional e acompanhamento

domiciliar ao idoso em recuperação de agravos em saúde.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.709/2012 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e , relator - Glaycon Franco - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.709/2012, de Francisco Eletancio Freire Murta, da Prefeitura Municipal de Coronel

Murta, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Saúde solicitando estudo sobre a viabilidade de implantação, de maneira

articulada  intersetorialmente,  de  equipamentos  e  serviços  de  apoio  institucional  e

acompanhamento  domiciliar  ao  idoso  em  recuperação  de  agravos  em  saúde,  no

Município de Coronel Murta.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.709/2012, de Francisco Eletancio Freire Murta, da Prefeitura Municipal de Coronel

Murta, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  solicitando  estudo  sobre  a  viabilidade  de

implantação, de maneira articulada intersetorialmente, de equipamentos e serviços de

apoio  institucional  e  acompanhamento  domiciliar  ao  idoso  em  recuperação  de

agravos em saúde, no Município de Coronel Murta.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.724/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.724/2012, de Francisco Eletâncio Freire Murta,

da Prefeitura Municipal de Coronel Murta, e outros, encaminha sugestão de alteração
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da ação 1127 - Ampliação da Estrutura da Atenção Primária do Programa 049 - Saúde

em Casa -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com

vistas  à  implantação de Unidades  Básicas de  Saúde -  UBS -  nos  Municípios  de

Coronel Murta, Candeias, Ribeirão das Neves e Carmésia.

A  proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  30/10  a

13/11/2012, em Araçuaí e em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do

PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  com  temas

semelhantes, visa a ampliar a estrutura da atenção primária à saúde nos Municípios

de Coronel Murta, Candeias, Ribeirão das Neves e Carmésia.

A justificativa apresentada pelos autores da proposta é a grande distância entre as

comunidades dos Municípios, o que tem dificultado o acesso aos serviços de saúde,

principalmente na zona rural.

A atenção primária à saúde caracteriza-se por um conjunto de ações, no âmbito

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde e tem a

Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os

preceitos do SUS.

Com o objetivo de ampliar e fortalecer a estratégia de Saúde da Família, o Governo

do Estado de Minas Gerais lançou, em abril de 2005, o Programa Saúde em Casa,

por meio do qual destina recursos financeiros aos Municípios onde as equipes de

Saúde  da  Família  atuam.  Tais  recursos  podem  ser  aplicados  na  qualificação  de

pessoal, obras em postos de saúde, compra de equipamentos médicos e de material

de consumo.

Consta no PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013, a Ação 1127 - Ampliação da

Estrutura da Atenção Primária -, do Programa Estruturador 049 - Saúde em Casa. A
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sua finalidade é ampliar  a quantidade de Unidades Básicas de Saúde - UBSs - e

garantir  uma  expressão  arquitetônica  adequada  aos  processos  de  trabalho

desenvolvidos na atenção primária à saúde. Essa ação atende, portanto, à demanda

dos proponentes.

Cumpre informar  que a  Secretaria  de  Estado  de Saúde editou  a  Resolução  nº

3.441, de 26/9/2012, que estabelece os critérios para habilitação e classificação dos

Municípios do Estado de Minas Gerais para o recebimento do incentivo estadual para

o financiamento da construção de UBSs, no período de 2012 a 2014, bem como o

cronograma  para  as  próximas  habilitações.  Entretanto,  ainda  se  constata

desconhecimento desses critérios, por parte de alguns gestores municipais.

Assim, considerando que já há, no PPAG, ação que atende à proposta em análise,

opinamos por seu acolhimento na forma de requerimento solicitando o envio de ofício

à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  para  que  sejam  mais  divulgados  os  critérios

estabelecidos pela Resolução nº 3.441, de 2012, dessa Secretaria, para habilitação e

classificação dos Municípios do Estado de Minas Gerais ao recebimento de incentivo

estadual para financiamento da construção de UBSs no período de 2012 a 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.724/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.724/2012, de Francisco Eletâncio Freire Murta, da Prefeitura Municipal de Coronel

Murta,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  solicitando  mais  divulgação dos  critérios

estabelecidos  pela  Resolução  nº  3.441,  de  26/09/2012,  daquele  órgão,  para  a

habilitação e  classificação dos Municípios  do Estado ao recebimento  de  incentivo

estadual para financiamento da construção de Unidades Básicas de Saúde - UBSs -
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no  período de 2012 a  2014,  bem  como mais  apoio  aos  Municípios  para  que se

habilitem a esse recebimento.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.735/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.735/2012, de autoria da Sra. Maflávia A. L.

Ferreira, da Câmara Municipal de Itaobim, e outros, sugere alteração das Ações 4384

-  Operacionalização da fiscalização da prestação de serviços  - e  4385  - Suporte

técnico  para  as  atividades  de  regulação  da  prestação  dos  serviços  -,  do  Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012/2015,  para  elevação  da  meta

financeira da região Jequitinhonha/Mucuri.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/12/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe, atendendo a propostas apresentadas em Araçuaí, em

audiência pública para revisão do PPAG, propõe o aumento da meta financeira, para

a região Jequitinhonha/Mucuri, das Ações 4384 - Operacionalização da fiscalização

dos serviços - e 4385 - Suporte técnico para as atividades de regulação da prestação

de serviços. Essas ações são executadas sob a coordenação da Agência Reguladora

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

Minas Gerais - Arsae  - e dizem respeito à atribuição dessa agência em suas duas

linhas  principais  de  atuação:  regulamentar  e  fiscalizar  a  prestação  dos  serviços

públicos  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  sanitário  dos  Municípios

atendidos pela Copasa-MG e pela Copanor e de outros Municípios  do Estado de

Minas  Gerais  ou  consórcios  públicos  que  a  ela  concederem  autorização  para  a
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realização dessas atividades.

Os proponentes da ação legislativa alegam em seu pleito a falta de cumprimento do

contrato da Copasa em alguns Municípios para a execução da rede de esgotamento

sanitário e da estação de tratamento de esgoto - ETE. Alegam ainda que a deficiência

e a morosidade na manutenção da rede de esgotos vêm ocasionando problemas de

saúde pública gravíssimos em alguns Municípios, inclusive no Município de Itaobim.

As referidas ações, em sua finalidade expressa, dão respaldo à competência da

Arsae para fiscalizar, com uma atenção especial, a rede de esgotamento sanitário e a

ETE  acima  mencionadas,  que,  segundo  alegado  pelos  proponentes,  apresentam

deficiência  e  morosidade  em  sua  manutenção.  Por  esse  motivo,  entendemos

pertinente o acolhimento da proposta em forma de requerimento em que se solicite

seja  encaminhado  à  Arsae  pedido  de  providências  com  vistas  a  que  seja  dado

empenho  nas  operações  de  fiscalização  previstas  na  Ação  4384  na  região  do

Jequitinhonha/Mucuri, em especial no Município de Itaobim.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.735/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Glaycon Franco - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.735/2012,  de  autoria  da  Sra.  Maflávia  A.  L.  Ferreira,  da  Câmara  Municipal  de

Itaobim, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Diretor-Geral

da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Arsae  -  solicitando  especial  empenho  na

fiscalização do cumprimento, por parte da Copasa, do contrato para a execução da

rede de esgotamento sanitário e da estação de tratamento de esgoto - ETE -, bem

como da  manutenção  da  rede  de  esgoto  em  alguns  Municípios,  inclusive  no  de

Itaobim, nos quais a deficiência e a morosidade de atendimento vêm ocasionando
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graves problemas de saúde pública.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.744/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.744/2012, do Sr.  Rômulo Luiz Campos, da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

sugere alteração do Programa 003 - Melhor Emprego -, do Plano Plurianual de Ação

Governamental -  PPAG - 2012-2015, para especificação de recursos do Orçamento

por  área  temática:  qualificação  profissional,  geração  de  renda  e  aumento  da

produtividade do trabalho.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva alterar o Programa 003 - Melhor Emprego -, de

forma  a  especificar  recursos  do  Orçamento  por  área  temática:  qualificação

profissional, geração de renda e aumento da produtividade do trabalho. Segundo a

justificativa  do  proponente,  o  estabelecimento  de  objetivos  e  metas  específicas

possibilita mais transparência e controle social.

No PPAG 2012-2015, além do Programa 003, que conta com as Ações 1296 - Com

Licença, Vou à Luta - e 1133 - Rede Mineira do Trabalho -, estão previstos outros

programas e ações de qualificação profissional e de geração de trabalho e de renda.

Destacam-se o Programa 272 - Política de Promoção de Emprego -, com as Ações

4530 - Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho -, 4531 -

Qualificação Socioprofissional e Inserção de Jovens no Mundo do Trabalho - e 4507 -
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Intermediação de Mão de Obra -; o Programa 267 - Programa de Geração de Renda

e  Inclusão  Produtiva  -,  com  as  Ações  4173  -  Fomento  e  Fortalecimento  dos

Empreendimentos Econômicos Solidários e suas Redes e Cadeias através do Apoio à

Comercialização Direta e Indireta -, 4584 - Fomento e Apoio aos Empreendimentos

da Economia Popular  Solidária  -,  4198 -  Implementação do Programa Mineiro de

Microcrédito - e 4201 - Projeto de Inclusão Produtiva do Estado de Minas Gerais -; o

Programa  108  -  Rede  de  Formação  Profissional  Orientada  pelo  Mercado  -;  e  o

Programa 143 - Formação Profissional para o Mercado de Trabalho.

A despeito  da  meritória  intenção  da  proposta,  verificamos  que  seu  objeto  se

encontra  atendido  em  diversas  ações  do  PPAG  2012-2015,  algumas  das  quais

mencionadas  acima.  Opinamos,  portanto,  pelo  não  acolhimento  da  proposta  em

análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.744/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Bosco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.752/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.752/2012, do Sr. Mezaque da Silva de Jesus,

encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG  -  2012-2015  para  a  reforma  e  a  construção  de  escolas  indígenas  nas

comunidades Pankarane, Krenac, Maxaccali, Cariri, Caxixó, Pataxó e Xacriabá.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta da ação legislativa em análise solicita alteração da Ação 4593 - Gestão

da  Infraestrutura  do  Sistema  Estadual  de  Educação  -  Ensino  Fundamental  -,  do

Programa Estruturador 017 - Pró Escola -, de modo a contemplar escolas indígenas

nas comunidades Pankarane, Krenac, Maxaccali, Cariri, Caxixó, Pataxó e Xacriabá.

A Ação 4593 prevê o atendimento de 3.317 escolas em todas as regiões do Estado

e não faz distinção entre o tipo de estabelecimento de ensino. Desse modo, em tese

podem ser atendidas tanto escolas regulares quanto escolas indígenas, quilombolas

ou que ministrem outras modalidades educacionais.

No entanto, como não há ação específica no PPAG direcionada ao atendimento da

educação indígena, sugere-se o acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação pedido de providências para a realização de levantamento da situação das

escolas  indígenas  do  Estado  e  o  atendimento  prioritário  das  demandas  de

infraestrutura desses estabelecimentos por meio da Ação 4593.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.752/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.752/2012, de Mezaque da Silva de Jesus, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando seja realizado

levantamento da situação da rede física das escolas indígenas do Estado, bem como

seja  oferecido  atendimento  prioritário  das  demandas  de  infraestrutura  desses

estabelecimentos  por  meio  da  Ação  4593  -  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema

Estadual de Educação - Ensino Fundamental -, do Programa Estruturador 017 - Pró

Escola.
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Sala das Reuniões, … de … de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.763/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.763/2012, de autoria da Sra. Delfina Resende

Furtado,  da  Prefeitura  Municipal  de  Candeias,  solicita  a  instituição,  no  Plano

Plurianual  de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015,  de programa de repasse

financeiro direto para os Municípios menores, de até 20 mil habitantes, para aplicação

exclusiva na assistência técnica e extensão rural.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada no dia 5/11/2012, em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em questão aponta para as deficiências do Estado no atendimento das

demandas de assistência técnica e extensão rural - Ater - dos agricultores familiares,

sugerindo, como solução, que sejam repassados diretamente aos Municípios de até

20.000 habitantes recursos para esse fim.

A Ater é relacionada na Lei nº 11.405, de 1994, que institui a política estadual de

desenvolvimento agrícola, como instrumento da referida ação e de prestação gratuita

do Estado aos pequenos produtores agrícolas. A lei regulamenta os arts. 247 e 248

da Constituição Estadual de 1989.

A defasagem numérica dos quadros técnicos da Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rual  de  Minas Gerais  -  Emater-MG -,  de  cerca  de  1.500 cargos,  e  as

consequentes deficiências na prestação dos serviços de Ater têm sido constatadas

em diversas oportunidades nesta Casa. No ano corrente, a exemplo, pode-se citar:

-  a  audiência  pública,  realizada  pela  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial, em junho, que debateu a necessidade de ampliação dos quadros da
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Emater-MG e de mais investimentos federais e estaduais no setor; e

- o ciclo de debates “Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável”, em

agosto, que teve um painel específico para a Ater.

A  proposta,  no  entanto,  apesar  de  interessante  por  permitir  gestão  local  e

direcionada às especificidades do território municipal, geraria grandes dificuldades de

controle de aplicação e,  acreditamos,  de suporte legal,  uma vez que o Estado já

dispõe de empresa pública com a finalidade de prestação de Ater.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos em que se solicite à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - Seapa - a realização de estudo sobre mecanismos para apoio aos

Municípios no incremento de ações de Ater e à Seapa e à Emater-MG a realização de

concurso público para ampliação dos quadros técnicos da Emater-MG.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.763/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.763/2012, de autoria da Sra. Delfina Resende Furtado, da Prefeitura Municipal de

Candeias, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário

de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - solicitando estudo de

mecanismos  para  apoio  aos  Municípios  com  fins  de  incrementar  as  ações  de

assistência técnica e extensão rural - Ater.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.763/2012, de autoria da Sra. Delfina Resende Furtado, da Prefeitura Municipal de

Candeias, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário

de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - solicitando a realização

de concurso público para ampliação, além da reposição necessária e já anunciada,

dos quadros técnicos da Emater-MG.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.763/2012, de autoria da Sra. Delfina Resende Furtado, da Prefeitura Municipal de

Candeias, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente

da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - Emater-MG -

solicitando  a  realização  de  concurso  público  para  ampliação,  além  da  reposição

necessária e já anunciada, dos quadros técnicos da Emater-MG.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.768/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.768/2012, da Sra. Cleusa Almeida de Barros e

outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  a  concessão  de  auxílio  financeiro  a

entidades privadas de prática desportiva e a exclusão da Ação 1185 - Minas 2016 -

Promoção do esporte de rendimento em Minas Gerais - do Programa Estruturador

008 - Avança Minas Olímpica.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
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exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta da ação legislativa em análise compreende duas sugestões. A primeira

se refere  à  concessão,  por  parte  da  administração pública  estadual,  de  recursos

financeiros  à  Associação  dos  Deficientes  Visuais  de  Belo  Horizonte,  entidade

filantrópica  sem fins  lucrativos.  De  acordo  com  os  proponentes,  os  recursos  são

necessários para garantir a continuidade das ações desenvolvidas pela entidade na

área esportiva.

Em relação a essa demanda, existem diversos mecanismos - federais e estaduais -

destinados a financiar  atletas  de  rendimento e projetos esportivos,  como o bolsa-

atleta e programas de incentivo a projetos esportivos. Caso a entidade cumpra os

requisitos  de  participação  desses  programas,  poderá  pleitear  o  recebimento  de

recursos  públicos  para  o  desenvolvimento  de  suas  atividades.  Não  é  passível,

portanto, o acolhimento da demanda em questão.

Por seu turno, a segunda sugestão solicita a exclusão da Ação 1185 - Minas 2016 -

Promoção do esporte de rendimento em Minas Gerais - do Programa Estruturador

008 - Avança Minas Olímpica. Na proposta é alegado que a exclusão compatibilizaria

os quadros demonstrativos de receita e de despesa constantes no Projeto de Lei nº

3.471/2012,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas

pelo  Estado para o exercício de  2013.  Entretanto,  a exclusão da Ação 1185 não

promoverá a compatibilização pretendida pelos proponentes.

Os  proponentes  alegam que a  Ação 1185 patrocina  ou  subsidia  o  aumento  do

número  de  atletas  locais  em  competições  esportivas,  atribuição  que  caberia  à

iniciativa privada, não ao Estado. Também argumenta que, por ser executada com

recursos oriundos de operações de crédito, a construção do centro oneraria gerações

futuras e seria, portanto, injusta e ineficiente.

A justificativa apresentada pelos proponentes parte do pressuposto de que a Ação
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1185  tem  por  objetivo  subsidiar  ou  patrocinar  atletas,  o  que  não  corresponde  à

realidade. O objetivo da ação é tão somente o de implantar um centro de treinamento

esportivo.  Espera-se  que,  com  um  espaço  de  treinamento  adequado,  os  atletas

mineiros  apresentem  rendimento  superior  e  maior  participação  em  eventos

esportivos.

Há ainda as alegações de que o Estado não deve intervir em determinadas áreas e

de  que  o  financiamento  da  construção  do  centro  de  treinamento  esportivo  com

recursos oriundos de operações de crédito é injusta e ineficaz. Apesar de esta Casa

ser aberta à discussão e ao debate, o processo de revisão do PPAG não é o espaço

mais adequado para entrar em discussões ideológicas sobre a necessidade ou não

de intervenção do Estado em determinadas áreas.

Desse modo, não há como acolher a proposta de ação legislativa em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.768/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - Glaycon Franco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.800/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.800/2012, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia  Núcleo  Mundial,  sugere  alteração  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015  -, para inclusão de novo programa, denominado

Capital Humano de Responsabilidade Social, destinado à inclusão das famílias que

não  têm  acesso  ao  benefício  do  Bolsa  Família  e  ao  Benefício  de  Prestação

Continuada, com ações de qualificação profissional, geração de emprego e renda, e

transferência de renda.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
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exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  a  criar  um  novo  programa  no  PPAG  2012-2015,

denominado Capital Humano de Responsabilidade Social, com ações de qualificação

profissional,  geração de emprego e  renda,  e  transferência  de  renda.  Pretende-se

ainda que a implantação do programa seja antecedida de pesquisa para diagnóstico

social a ser executado pelo governo do Estado e a ONG proponente. O programa

proposto destina-se à inclusão social de famílias vulneráveis, que não tem acesso ao

Programa Bolsa Família e ao Benefício de Prestação Continuada.

Em  que  pese  a  iniciativa  meritória  da  proponente,  cumpre  lembrar  que  há

programas governamentais em âmbito federal e estadual que visam à qualificação

profissional, à geração de emprego e renda e à transferência de renda, cujas ações

não são exclusivas para beneficiários do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação

Continuada. No âmbito federal, podemos citar: o Plano Brasil sem Miséria, que visa

exatamente atender família pobres que estão fora do Bolsa Família; o Plano Nacional

de Qualificação Profissional, implantado em parceria com os Estados por meio dos

Planos Territoriais de Qualificação, que visam atender as demandas específicas de

cada Estado. No âmbito estadual, por sua vez, citamos: o Programa Travessia, que

tem sua atuação direcionada por resultado de diagnóstico realizado por meio do Porta

a Porta.

Destaque-se  ainda  que  o  Estado  tem  gestão  do  Cadastro  Único  das  políticas

sociais, que tem informações sobre quase a totalidade das famílias com renda de até

três salários mínimos, o que permite ao Estado ter indicações suficientes sobre as

demandas por serviços, inclusive com recorte territorial.

Diante  disso,  não  vislumbramos  motivos  para  que  a  proposta  ora  apresentada

prospere nesta Casa, visto que os objetivos das medidas sugeridas já se encontram

amparados nos programas e ações governamentais em andamento.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.800/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.807/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.807/2012,  de  Ezequias  Souza Rodrigues e

outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para adoção de medidas destinadas a garantir o

transporte escolar para alunos universitários.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta da Ação Legislativa em análise solicita a disponibilização de recursos

para o transporte intermunicipal de alunos universitários.

A  importância  de  se  implementarem  programas  suplementares  de  transporte

escolar  como  mecanismo  de  assegurar  a  manutenção  do  aluno  na  escola  está

expressa na Lei  Federal  nº  9.394,  de  20/12/1996 -  Lei  de  Diretrizes  e  Bases da

Educação  Nacional  -  LDB -,  que  determina  aos  Estados  e  Municípios  garantir  o

transporte escolar dos alunos de suas redes de ensino.

No entanto, segundo a LDB, a atuação desses entes federativos deve ser focada na

oferta  da  educação  básica.  Assim,  a  oferta  de  transporte  escolar  por  Estados  e

Municípios deve ser direcionada prioritariamente aos alunos da educação básica, não

sendo atribuição dos referidos entes federados viabilizar o transporte escolar para
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alunos de educação superior.

A despeito de ser oportuna a proposta, em face do reconhecimento de que o custo

com  transporte  muitas  vezes  pode  inviabilizar  ou  dificultar  o  acesso  ao  ensino

superior, não é viável seu atendimento por meio do PPAG. Opinamos, dessa forma

pelo envio ao Ministério da Educação - MEC - de requerimento solicitando estudo de

viabilidade sobre a concessão de incentivo financeiro a Municípios que não tenham

instituições de educação superior em seus territórios para ofertar transporte a alunos

universitários, com vistas a assegurar-lhes a permanência nesse nível de ensino.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.807/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.807/2012, de Ezequias Souza Rodrigues e outros, requer a V.  Exa.,  nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Ministério da Educação solicitando a concessão

de  incentivo  financeiro  para  o  transporte  de  alunos  matriculados  em  cursos

superiores,  direcionado  a  Municípios  onde  não  haja  instituições  desse  nível  de

ensino.

Sala das Comissões, … de … de ….

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.808/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.808/2012, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial, encaminha sugestão de alteração do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para alteração da Lei Federal nº 11.300, de

5/10/2006, que dispõe sobre propaganda, financiamento e prestação de contas das
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despesas com campanhas eleitorais, alterando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de

1997.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta da ação legislativa em análise sugere a alteração da Lei  Federal nº

11.300, de 5/10/2006, que dispõe sobre propaganda, financiamento e prestação de

contas das despesas com campanhas eleitorais, alterando a Lei nº 9.504, de 30 de

setembro de 1997. De acordo com a proponente, a norma contribui para a interrupção

das ações executadas por organizações da sociedade civil.

Sucintamente, a proposta objetiva alterar normas que versam sobre direito eleitoral.

O processo de revisão do PPAG não é instrumento adequado para isso, razão pela

qual não acolhemos a proposta de ação legislativa em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.808/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.828/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.828/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da

entidade Estudantes pela Liberdade, e outros, encaminha solicitação de exclusão das

Ações 1033 - Integração do Planejamento na Região Metropolitana do Vale do Aço -,

4083 - Regulação da Expansão Urbana da Região Metropolitana do Vale do Aço  -,

4013  - Implantação  e  Manutenção  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região
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Metropolitana do Vale do  Aço  -,  4556 - Apoio Técnico aos  Municípios  da Região

Metropolitana de Belo Horizonte para a Ordenação Territorial -, 4101 - Apoio Técnico

aos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço para a Ordenação Territorial

-,  4053 - Incorporação e Difusão de Conhecimentos para Gestão Metropolitana  -,

4168 - Apoio e Suporte aos Projetos Metropolitanos -, 4551 - Incorporação e Difusão

de Conhecimentos para Gestão Metropolitana -, e 4552 - Regulação da Expansão

Urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte  -, inseridas no Programa 279 -

Gestão Metropolitana; e da Ação 4503 - Apoio à Elaboração ou à Implementação de

Instrumentos  de  Planejamento  Urbano  -,  do  Programa  277  - Planejamento  e

Infraestrutura  Urbana  em  Minas  Gerais  -,  todas  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  2012-2015  -,  com  o  cancelamento  total  dos  recursos

previstos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em tela, fruto da junção de várias propostas apresentadas, remetem a

dois programas do PPAG que versam sobre o planejamento metropolitano e sobre o

apoio aos Municípios no planejamento de suas infraestruturas e serviços e no uso e

ocupação do solo urbanos. Esses programas, por sua vez, estão de acordo com os

objetivos  do  Plano Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado -  PMDI  2011-2030 (Lei

20.008/12) - e são instrumentos práticos para a sua consecução. Entre os objetivos

que se relacionam com os programas analisados podemos citar:

I - melhorar a qualidade de vida nas cidades;

II  -  viabilizar  o  acesso  da  população  a  novos  serviços  públicos  e  privados  de

qualidade;

III  -  garantir o ordenamento territorial  com governança ambiental e infraestrutura
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customizada;

IV - reduzir as disparidades socioeconômicas regionais, aumentando o dinamismo

das regiões menos avançadas.

Em complemento a essas considerações, importante salientar que a presença no

planejamento  estadual  de  instrumentos  de  apoio  ao  planejamento  urbano  e

metropolitano  é  uma demanda  antiga  dos  movimentos  sociais  ligados  à  área  de

habitação e reforma urbana, que sempre defenderam que o Estado de Minas Gerais

não  podia  deixar  a  resolução  dessas  questões  somente  a  cargo  dos  municípios,

muitos deles sem qualquer estrutura de gestão para esse fim.

Vale  ressaltar  também  que  esses  programas  e  ações  em  nada  ferem  as

Constituições Federal e Estadual que, apesar de garantirem a autonomia municipal,

permitiram  ao  Estado  de  Minas  Gerais  atuar  na  prestação  ou  na  regulação  dos

serviços públicos de interesse comum, no caso das regiões metropolitanas,  e em

apoio  aos  Municípios  que  não  possuem  estruturas  próprias  de  atuação  no

planejamento urbano.

Assim, entendemos que não procede a proposição no que se refere à exclusão dos

programas e ações citadas, uma vez que conflita com os dispositivos constitucionais

e legais vigentes e com a realidade política e social das últimas décadas.

Apesar disso, julgamos pertinente a preocupação dos autores com a participação

da  sociedade  civil,  de  forma  individual  ou  em  grupo,  nos  instrumentos  de

planejamento  urbano.  Quanto  maior  for  a  organização dos  cidadãos para  discutir

assuntos de interesse comum e resolvê-los sem a intervenção estatal, maior será a

possibilidade de atuação do Estado em outros assuntos ou na prestação de serviços

públicos essenciais. Além disso, uma sociedade mais organizada é capaz de cobrar

ações dos poderes públicos de forma mais atuante e eficaz.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos  dirigidos  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana e à Secretaria  de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana,

solicitando esforços  para  promover  a  participação dos  cidadãos  na definição dos

instrumentos de gestão metropolitana e no acompanhamento das ações do Estado

relacionadas ao planejamento urbano dos Municípios.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.828/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.828/2012, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, solicitando ampliação, ao

máximo, da participação dos cidadãos no acompanhamento das ações do Estado de

apoio ao planejamento urbano dos Municípios.

Sala das Comissões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.828/2012, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana, solicitando ampliação, ao máximo,

da participação dos cidadãos na definição dos instrumentos de gestão das regiões

metropolitanas do Vale do Aço e de Belo Horizonte e no acompanhamento das ações

do  Estado  de  apoio  ao  planejamento  urbano  dos  Municípios  dessas  respectivas

regiões.

Sala das Comissões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.831/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.831/2012, de Marinalva Maria de Jesus, da
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Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, sugere

alteração do Programa 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva -,

do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, para inclusão de

ação destinada à criação de um “shopping” na região central de Belo Horizonte, para

a venda de artesanato e comida tipicamente indígenas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a incluir ação destinada à criação de um “shopping” para

venda  de  artesanato  e  comida  tipicamente  indígenas  na  região  central  de  Belo

Horizonte, dentro do Programa 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão

Produtiva.  O objetivo do programa é  promover  a  inclusão produtiva,  por  meio  da

geração  e  obtenção  de  renda,  fomento  à  economia  popular  solidária,  apoio  aos

trabalhadores  autônomos,  incentivo  a  atividades  empreendedoras  geradoras  de

trabalho e renda e promoção do acesso aos instrumentos de microcrédito.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, no Censo 2010, coletou

informações tanto da população residente nas terras indígenas (declarados indígenas

ou não) quanto fora delas. Ao todo, foram registrados no País 896.900 indígenas,

36,2% em área urbana e 63,8% em área rural. Na área urbana, a Região Sudeste

apresentou o maior percentual de indígenas, 80%, enquanto na área rural, a Região

Norte apresentou o maior percentual, 82%.

A análise de rendimentos comprovou a necessidade de implementação de políticas

públicas voltadas a esse público: 52,9% deles não tinham nenhum tipo de rendimento

na área urbana e 65,7% nas áreas rurais.

Quanto aos Municípios com mais indígenas no País, Minas Gerais apareceu na

quarta posição, com o Município de São João das Missões, região Norte do Estado,
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que tem 7.936 índios. O Estado ficou atrás de Pernambuco, São Paulo e Amazonas,

que ficou em primeiro lugar, registrando 29.017 índios no Município de São Gabriel da

Cachoeira.

Os povos indígenas do Estado oficialmente reconhecidos encontram-se divididos

em oito grupos distribuídos pelo território mineiro, principalmente nas regiões Norte e

Nordeste  do  Estado,  sendo  eles:  xakriabá,  pankararu,  aranã,  maxakali,  kaxixó,

pataxó,  krenak, e xukuru-kariri.  Na Região Metropolitana de Belo Horizonte vivem

diversos  grupos  étnicos  vindos  do  interior  de  Minas  Gerais  e  de  outros  Estados,

sobretudo da Bahia. Essa migração se deu pelo processo de expulsão de suas terras,

que ocorreu ao longo da história de ocupação das áreas indígenas, o que fez com

que os indígenas se tornassem um dos segmentos mais vulnerabilizados do ponto de

vista  econômico,  habitacional,  educacional  e  de  saúde,  necessitando  da

implementação de políticas públicas específicas voltadas a eles.

Dessa forma, visando a contribuir com a geração de trabalho e de renda para os

povos indígenas,  opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento em que se solicita seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte -

Administração Regional Centro-Sul - pedido de providências para o atendimento de

comunidades  indígenas  no que diz  respeito  à  comercialização de artesanato  nas

barracas reservadas para os grupos produtivos na Feira de Artesanato da Av. Afonso

Pena.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.831/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Gustavo Perrella.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.831/2012, de Marinalva Maria de Jesus, da Associação dos Povos Indígenas de

Belo Horizonte e Região Metropolitana, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja
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encaminhado ofício à Prefeitura de Belo Horizonte - Administração Regional Centro-

Sul -, solicitando o atendimento das comunidades indígenas para comercialização de

artesanato nas barracas reservadas para os grupos produtivos na Feira de Artesanato

da Av. Afonso Pena.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.834/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.834/2012,  de autoria  do Sr.  Walney Souza

Martins, do Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, e da

Sra. Adriana Ferreira Gomes encaminha sugestão de transferência da Ação 4113 -

Apoio à Instalação de Feiras Livres, do Programa 177 - Minas sem Fome, para o

Programa 161 - Fortalecimento da Agricultura Familiar, do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  sob  responsabilidade  da  Seapa,  além  da

ampliação da meta financeira para a região do Jequitinhonha-Mucuri.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2012, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

As  ações  de  apoio  à  comercialização  dos  produtos  da  agricultura  familiar

desenvolvidas  pelo  Estado,  a  princípio,  devem  seguir  uma  mesma  orientação

estratégica  e  de  gestão,  uma  vez  que  contribuirão  com  os  mesmos  objetivos

estratégicos definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, ou

seja:

- aumentar o valor agregado da produção agropecuária de Minas Gerais; e

- valorizar os produtos e serviços da agricultura familiar, proporcionando segurança
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alimentar, sustentabilidade ambiental e aumento da renda.

Nosso entendimento é que os autores da proposta em questão a elaboraram com

foco na afirmação acima. Isso porque, após a reestruturação, em 2011, da Secretaria

de Estado de Agricultura,  Pecuária e Abastecimento  -  Seapa -,  que passou a se

organizar em duas subsecretarias, uma delas dedicada à agricultura familiar (SAF),

pode-se esperar que essa subsecretaria organize a gestão e determine as estratégias

de ação para a área de política pública sob sua responsabilidade.

No caso da realização de feiras livres, que faz parte das ações governamentais de

apoio à comercialização e agregação de valor aos produtos da agricultura familiar no

âmbito da Seapa, estão previstas três frentes de trabalho, duas sob responsabilidade

da Subsecretaria de Agricultura Familiar e uma sob a responsabilidade da Emater-

MG:

- Ação 4113 - Apoio à instalação de feiras livres, no Programa 177 - Minas Sem

Fome, sob gestão da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater-MG

- Ação 4115 - Apoio à comercialização da agricultura familiar, no Programa 161 -

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, sob gestão da Seapa (SAF); e

- Ação 1218 - Fortalecimento da agricultura familiar para o abastecimento alimentar,

no Programa 025 - Cultivar, Nutrir e Educar, sob gestão da Seapa (SAF).

Em que pese o caráter operacional da Emater-MG, entendemos como correto o

raciocínio dos autores de propor a submissão gerencial de todas as ações listadas a

um único órgão. Porém, como já existem ações que envolvem as feiras livres nos

Programas  161  e  025,  seria  incoerente  a  realocação  da  Ação  4113  num  desses

programas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  à  Seapa,  à  Subsecretaria  de

Agricultura Familiar e à Emater-MG pedido de providências com vistas à coordenação

de esforços para a integração da gestão das ações referentes à comercialização de

produtos da agricultura familiar - Ação 4113 - Apoio à instalação de feiras livres -, sob

gestão  da  Emater-MG,  com  as  demais  ações  que  compõem  o  Programa  161  -

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, sob gestão da Subsecretaria de

Agricultura Familiar, bem como com vistas à realização de estudo sobre a viabilidade
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da  aglutinação  das  Ações  4113  e  4115  -  Apoio  à  comercialização  da  agricultura

familiar,  que têm escopo similar,  com o fim de otimizar  os  recursos destinados  à

promoção desse segmento produtivo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.834/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.834/2012,  de  autoria  do  Sr.  Walney  Souza  Martins,  do  Comitê  Temático  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,  e da Sra. Adriana Ferreira Gomes,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - solicitando coordenar esforços

para a integração da gestão das ações referentes à comercialização de produtos da

agricultura familiar, em especial da Ação 4113 - Apoio à instalação de feiras livres, sob

gestão  da  Emater-MG,  com  as  demais  ações  que  compõem  o  Programa  161  -

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, sob gestão da Subsecretaria de

Agricultura Familiar, além de estudar a viabilidade de aglutinação das Ações 4113 e

4115 - Apoio à comercialização da agricultura familiar, que têm escopo similar, com o

fim  de  otimizar  os  recursos  destinados  à  promoção  de  renda  nesse  segmento

produtivo.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.834/2012,  de  autoria  do  Sr.  Walney  Souza  Martins,  do  Comitê  Temático  de
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Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,  e da Sra. Adriana Ferreira Gomes,

requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício ao Subsecretário de

Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

-  Seapa -  solicitando coordenar  esforços  para a  integração da gestão  das  ações

referentes à comercialização de produtos da agricultura familiar, em especial da Ação

4113 - Apoio à instalação de feiras livres, sob gestão da Emater-MG, com as demais

ações que compõem o Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura

Familiar,  sob  gestão  da  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar,  além de  estudar  a

viabilidade  de  aglutinação  das  Ações  4113  e  4115  -  Apoio  à  comercialização  da

agricultura  familiar,  que  têm  escopo  similar,  com  o  fim  de  otimizar  os  recursos

destinados à promoção de renda nesse segmento produtivo.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.834/2012,  de  autoria  do  Sr.  Walney  Souza  Martins,  do  Comitê  Temático  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,  e da Sra. Adriana Ferreira Gomes,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Presidente  da

Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  -  Emater-MG  -  solicitando

coordenar  esforços  para  a  integração  da  gestão  das  ações  referentes  à

comercialização de produtos da agricultura familiar, em especial da Ação 4113 - Apoio

à instalação de feiras livres, sob gestão da Emater-MG, com as demais ações que

compõem o Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, sob

gestão da Subsecretaria  de Agricultura Familiar,  além de estudar  a viabilidade de

aglutinação das Ações 4113 e 4115 - Apoio à comercialização da agricultura familiar,

que têm escopo similar, com o fim de otimizar os recursos destinados à promoção de

renda nesse segmento produtivo.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.840/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.840/2012, do Sr.  Francisco Eletancio Freire

Murta,  da  Prefeitura  Municipal  de  Coronel  Murta,  e  outros,  pretende  alterar  os

Programas 020 - Infraestrutura de Defesa Social -, 021 - Gestão Integrada de Defesa

Social - e 141 - Polícia Ostensiva -, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, de forma a ampliar o policiamento ostensivo nos Municípios de

Coronel  Murta,  Arcos  e  Belo  Horizonte,  bem  como  a  garantir  melhorias  para  a

Cavalaria Alferes Tiradentes, da Polícia Militar.

As quatro propostas que, aglutinadas, deram origem à proposição em estudo foram

apresentadas em audiências públicas realizadas no dia 30/10/2012, em Araçuaí, no

dia 5/11/2012, em Piumhi, e de 5 a 13/11/2012, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para aprimorar o Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre

a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.840/2012,  oriunda  de  quatro  propostas

apresentadas  nas  audiências  públicas  de  discussão  e  revisão  do  planejamento

estadual,  pretende  ampliar  o  policiamento  ostensivo  nos  Municípios  de  Coronel

Murta, Arcos e Belo Horizonte, bem como garantir melhorias para a Cavalaria Alferes

Tiradentes, da Polícia Militar.

A Proposta nº 391 solicita a ampliação do patrulhamento rural da Polícia Militar na

região de Arcos, devido à ocorrência de vários roubos de gado e veículos. Por sua

vez, a Proposta nº 389 solicita a construção de uma unidade da Polícia Militar no

Bairro  Maria  da  Glória  e  nos  Distritos  de  Freire  Cardoso e  Barra  do  Salinas,  no

Município de Coronel Murta. A Proposta nº 449 objetiva criar uma ação no Programa

141 - Polícia Ostensiva -, denominada "Policiamento Ostensivo da Cavalaria", com a

seguinte finalidade: “garantir recursos financeiros para a Cavalaria Alferes Tiradentes,
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da Polícia Militar”. Por fim, a Proposta nº 402 solicita a destinação de mais viaturas da

Polícia  Militar  para  a  região  Norte  de  Belo  Horizonte,  com  vistas  a  reforçar  o

policiamento em locais como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundação

Zoo-Botânica e a região da Pampulha.

O sistema de defesa social de Minas Gerais conta com as Polícias Civil e Militar nas

atividades de prevenção e repressão à criminalidade,  tendo cada uma delas uma

função  específica.  A Polícia  Militar  é  responsável  pelo  policiamento  ostensivo  e

preventivo,  executando  a  ronda  em  todas  as  suas  modalidades  e  atuando  na

manutenção da ordem de uma forma geral.  Com mais  de 45  mil  policiais,  Minas

Gerais  possui  o  segundo maior  efetivo  policial  militar  do  Brasil.  As  propostas  em

apreço  pretendem  ampliar  a  capilaridade  e  presença  do  policiamento  ostensivo,

justificando-se na premissa de que ele contribui positivamente para o aumento da

sensação de segurança da população.

Uma vez que a  ampliação do policiamento  ostensivo  pressupõe  uma complexa

avaliação técnica no Poder Executivo,  opinamos pelo acolhimento da proposta em

análise na forma dos requerimentos anexos, dirigidos ao Comando-Geral da Polícia

Militar,  solicitando  providências  para  o  aumento  do  policiamento  ostensivo  nas

regiões mencionadas, assim como pedindo providências para a Secretaria de Defesa

Social e a para a mesma Polícia visando melhorias das condições de trabalho dos

policiais e da estrutura física da Cavalaria  Alferes Tiradentes. Ainda em relação à

Cavalaria,  opinamos  adicionalmente  pelo  acolhimento  da  proposta  na  forma  de

requerimento dirigido  à Comissão de Segurança Pública desta Casa solicitando a

realização  de  audiência  pública  para  discutir  as  condições  de  funcionamento  da

Cavalaria Alferes Tiradentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.840/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.840/2012, do Sr. Francisco Eletancio Freire Murta e outros, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar

solicitando providências para a ampliação do patrulhamento rural na região de Arcos,

tendo em vista o crescimento de ocorrências de roubos de gado e veículos.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.840/2012, do Sr. Francisco Eletancio Freire Murta e outros, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar

solicitando providências para  a destinação de mais viaturas para a região Norte de

Belo Horizonte,  com vistas  a reforçar  o policiamento  ostensivo  em locais  como a

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  a  Fundação  Zoo-Botânica  e  a  região  da

Pampulha.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.840/2012, do Sr. Francisco Eletancio Freire Murta e outros, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao

Comando-Geral  da  Polícia  Militar  solicitando  providências  que sejam  promovidas

melhorias na Cavalaria Alferes Tiradentes, da Polícia Militar, sobretudo nas condições

de trabalho dos policiais e na estrutura física da Cavalaria.

Sala das Reuniões, … de … de … .

André Quintão, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Segurança Pública:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.840/2012, do Sr. Francisco Eletancio Freire Murta e outros, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança

Pública para discutir as condições de funcionamento da Cavalaria Alferes Tiradentes,

da Polícia Militar.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.840/2012, do Sr. Francisco Eletancio Freire Murta e outros, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar

solicitando providências para  o aumento do policiamento ostensivo no Estado, com

ênfase especial na demanda pela construção de uma unidade da Polícia Militar no

Bairro  Maria  da  Glória  e  nos  Distritos  de  Freire  Cardoso e  Barra  do  Salinas,  no

Município de Coronel Murta.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.841/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.841/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da

entidade Estudantes pela Liberdade, encaminha sugestão de exclusão do Programa

40 - Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia

Mineira  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  e

cancelamento do total de recursos previstos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
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Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  exame  tem  como  objetivo  a  exclusão  do  Programa  040  -

Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira

-, com o cancelamento dos R$764.572.753 previstos para 2013 nas diversas ações

que o compõem, deduzindo-se também esse valor do total da receita estimada e da

despesa fixada no Projeto de Lei Orçamentária, que é de R$68.101.631.673,00. Para

tanto, propõe-se a apresentação de emenda textual ao art. 2º do Projeto de Lei nº

3.471/2012,  devendo  ser  ainda  compatibilizados  os  quadros  demonstrativos  da

receita corrente. A proposta prevê, como medida alternativa à exclusão, a realização

da maior redução possível das metas físicas e financeiras das ações do programa,

com o devido cancelamento da receita.

Como justificativa  da  proposta,  o  autor  alega  que  o  programa  é  composto  de

inúmeras ações que visam subsidiar setores econômicos diversos, especialmente a

grande empresa, em uma clara tentativa de indução e planejamento econômico por

parte do Estado, que se traduz, na prática, em transferência coercitiva de renda de

alguns setores da sociedade para outros, notadamente dos mais pobres para os mais

ricos.  Segundo  ele,  o  programa  gera,  não  só  um  gasto  supérfluo,  mas  também

prejudicial  à economia, pois retira  recursos vultosos de atividades produtivas para

serem ineficientemente alocados pelo Estado em empresas selecionadas por critérios

políticos. Esses recursos, ainda conforme o autor, podem ser mais bem alocados pelo

próprio cidadão mineiro, razão pela qual propõe a supressão tanto da despesa quanto

da receita.

O Programa 040 é um dos programas estruturadores do PPAG 2012-2015, cujos

objetivos são ampliar  a  capacidade de promoção do desenvolvimento econômico,

diversificar a economia e aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais.

São  seus  objetivos  estratégicos,  dispostos  no  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento
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Integrado - PMDI: alcançar maior crescimento econômico, do trabalho e da renda;

aumentar  a  competitividade  da  economia,  a  qualidade  e  o  valor  agregado  dos

produtos mineiros; incrementar a promoção, a atração e a retenção de investimentos;

implementar e integrar a gestão; aprimorar a conservação, a preservação, a defesa e

a  melhoria  da  qualidade  ambiental;  conferir  dinamismo  e  competitividade  aos

negócios nas diferentes regiões do Estado; diversificar a base econômica e promover

a  sinergia  entre  os  setores  produtivos;  e  ampliar  a  inserção de Minas  Gerais  na

economia nacional e global.

Considerando o programa em questão vital para o desenvolvimento econômico do

Estado, somos levados a discordar da proposta de excluí-lo do PPAG. Entretanto, no

intuito de assegurar a consecução dos seus objetivos, entendemos conveniente sanar

os  questionamentos  sobre  a  forma  de  aplicação  dos  recursos  do  programa,

suscitados pelo autor da proposta, tendo em vista a função fiscalizadora desta Casa.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - e ao

Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  S.  A.  -  BDMG  -,  com  pedidos  de

informações sobre os critérios de avaliação dos investimentos a serem atraídos para

o  Estado  e  de  definição  de  empreendimentos  estratégicos  e  diretrizes  para  a

aplicação de recursos  do  Fundo de  Incentivo  ao  Desenvolvimento  -  Findes  -,  no

âmbito do Programa 040 do PPAG 2012-2015, bem como sobre os critérios utilizados

para  aprovação  dos  empreendimentos  beneficiados  com  esses  recursos  e  para

definição das modalidades de financiamento e suas condições, como valor total e de

suas parcelas, contrapartida a ser exigida do beneficiário, prazo e encargos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.841/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.841/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -  pedido de informações sobre os

critérios  de  avaliação  dos  investimentos  a  serem  atraídos  para  o  Estado  e  de

definição de empreendimentos estratégicos, bem como sobre as  diretrizes  para  a

aplicação de recursos  do  Fundo de  Incentivo  ao  Desenvolvimento  -  Findes  -,  no

âmbito do Programa 040 do PPAG 2012-2015.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.841/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ao  Banco  de

Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG - pedido de informações sobre as

diretrizes para a aplicação de recursos do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento -

Findes  -  e  sobre  os  critérios  utilizados  para  aprovação  dos  empreendimentos

beneficiados com esses recursos e para definição das modalidades de financiamento

e suas condições, como valor total e de suas parcelas, contrapartida a ser exigida do

beneficiário, prazo e encargos.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.844/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.844/2012, de Ronaldo Antônio Pereira da Silva

e outros,  pretende alterar  a Ação 2036 -  Implementação de Atividades de Ensino

Voltadas para a Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social  -,  do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas a especificar em
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sua finalidade a capacitação para profissionais na área de segurança pública sobre

questões étnico-raciais, especificamente para atuarem com crianças, adolescentes e

jovens negros.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para aprimorar o Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2012, vem a matéria a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe  pretende  alterar  a  Ação  2036  -  Implementação  de

Atividades de Ensino Voltadas para a Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas

a  especificar  em  sua  finalidade  a  capacitação  para  profissionais  na  área  de

segurança pública sobre questões étnico-raciais, especificamente para atuarem com

crianças, adolescentes e jovens negros.

A  matéria  possui  interesse  social  e  legitimidade  política.  A  preocupação  do

proponente está centrada na garantia de que haja qualificação dos profissionais na

área da segurança pública voltada, especificamente, para as populações vulneráveis

ao racismo e à discriminação por motivo de pertencimento a determinados segmentos

sociais  ou a comunidades tradicionais,  tendo em vista  a violência  superlativa que

sofrem, mormente quando se trata de crianças, adolescentes e jovens nas categorias

nomeadas pelo IBGE como pretos, pardos e indígenas.

Todavia, a Ação 2036 já contempla a proposta, de vez que o enunciado de sua

finalidade  termina  “resguardando  as  peculiaridades  de  cada  segmento  social,

especialmente de crianças e adolescentes”. Torna-se, pois, desnecessário especificar

exaustivamente  todas  e  cada uma das  diferenças  e  singularidades,  que já  estão

dispostas em leis e políticas públicas. Será mais eficaz incidir  sobre os critérios a

serem adotados na tradução dos programas e ações nas principais áreas afetas ao

Sistema de Segurança Pública.

Levando  em  conta  tais  considerações,  é  recomendável  acolher  a  proposta  em
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análise, mas na forma de requerimento para envio de ofício à Secretaria de Estado de

Defesa Social,  à  Polícia  Militar  do Estado e  à  Polícia  Civil  do  Estado,  pedindo a

providência de envidarem esforços e atenções redobrados quanto aos processos de

capacitação dos efetivos policiais, imprimindo ênfase na formação para o respeito aos

direitos e às peculiaridades dos segmentos sociais mais vulneráveis, com destaque

para  as  formas  de  discriminação  e  violência  sob  os  pretextos  de  raça,  etnia,

orientação sexual, faixa etária e outros.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.844/2012 na forma dos requerimentos anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.844/2012,  de  Ronaldo Antônio  Pereira da  Silva  e  outros,  requer  a V.  Exa.,  nos

termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria  de Estado de Defesa Social,

pedindo  a  providência  de  envidar  esforços  e  atenções  redobrados  quanto  aos

processos de capacitação dos efetivos policiais, imprimindo ênfase na sua formação

para  o  respeito  aos  direitos  e  às  peculiaridades  dos  segmentos  sociais  mais

vulneráveis,  com  destaque  para  as  formas  de  discriminação  e  violência  sob  os

pretextos de raça, etnia, orientação sexual, faixa etária e outros.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.844/2012,  de  Ronaldo Antônio  Pereira da  Silva  e  outros,  requer  a V.  Exa.,  nos

termos regimentais,  seja enviado ofício à Polícia Militar,  pedindo a providência de
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envidar esforços e atenções redobrados quanto aos processos de capacitação dos

efetivos policiais, imprimindo ênfase na sua formação para o respeito aos direitos e às

peculiaridades  dos  segmentos  sociais  mais  vulneráveis,  com  destaque  para  as

formas  de  discriminação  e  violência  sob  os  pretextos  de  raça,  etnia,  orientação

sexual, faixa etária e outros.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.844/2012,  de  Ronaldo Antônio  Pereira da  Silva  e  outros,  requer  a V.  Exa.,  nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Polícia  Civil,  pedindo  a  providência  de

envidar esforços e atenções redobrados quanto aos processos de capacitação dos

efetivos policiais, imprimindo ênfase na sua formação para o respeito aos direitos e às

peculiaridades  dos  segmentos  sociais  mais  vulneráveis,  com  destaque  para  as

formas  de  discriminação  e  violência  sob  os  pretextos  de  raça,  etnia,  orientação

sexual, faixa etária e outros.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.882/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Morada Nova, com sede no

Município de Itaúna.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

O Projeto de Lei nº 1.882/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Morada Nova, com sede no Município de Itaúna.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 14/2/2012), o

art. 2º veda a remuneração de seus diretores e associados, e o parágrafo único do

art.  33 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere sediada no Município de Itaúna.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.882/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.546/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Amigos da Ginástica Artística -

Apamagia -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

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

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

O Projeto de Lei nº 3.546/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais, Mestres e Amigos da Ginástica Artística - Apamagia -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  30  determina que as

atividades de todos os seus membros não serão remuneradas; e o art. 34 dispõe que,

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

congênere, com personalidade jurídica e devidamente registrada.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.546/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon Franco -  Bruno

Siqueira - Gustavo Valadares - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.548/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília de Morro Vermelho, com sede no

Município de Caeté.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.548/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Musical  Santa  Cecília  de  Morro  Vermelho,  com  sede no Município  de

Caeté.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  13  veda  a

remuneração de seus Dirigentes, Conselheiros e associados; e o art. 36 determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade filantrópica, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social e sede

no Distrito de Morro Vermelho.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.548/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

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

Siqueira - André Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.552/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Pirulito - Acomopi -, com

sede no Município de Machacalis.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.552/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Pirulito  -  Acomopi  -,  com  sede  no  Município  de

Machacalis.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.552/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.555/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Comitê Comunitário de Ação Social do Rio Manso, com sede no

Município de Itajubá.
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A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.555/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Comitê Comunitário de Ação Social do Rio Manso, com sede no Município de Itajubá.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros, instituidores e associados, e o art. 31 determina que, na

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

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  do  projeto,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade

de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.555/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Comitê Comunitário de Ação Social

do Rio Manso, com sede no Município de Itajubá.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Bruno

Siqueira - Gustavo Valadares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.572/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Fundação  Educacional  Cultural  João  Calvino,  com  sede  no

Município de Resplendor.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.572/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Educacional Cultural João Calvino, com sede no Município de Resplendor.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 10 e 51, que

as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no § 1º do art. 46, que,

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

congênere, com sede ou atuação na Comarca de Resplendor, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.572/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - André Quintão -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.573/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Integração Sociocultural  dos

Afrodescendentes de Machado - Adesam -, com sede no Município de Machado.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.573/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento e Integração Sociocultural dos Afrodescendentes de

Machado - Adesam -, com sede no Município de Machado.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 10, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  pessoa  jurídica  qualificada  como  organização  da  sociedade  civil  de

interesse público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de

1999, que tenha, de preferência, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.



395
____________________________________________________________________________

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.573/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

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

Franco - André Quintão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.574/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Paz,  Amor  e  Fé,  com  sede  no

Município de Betim.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.574/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Paz, Amor e Fé, com sede no Município de Betim.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
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com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.574/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente, André Quintão, relator - Gustavo Valadares - Glaycon

Franco - Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.575/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Beneficentes  do  Bairro  Ribeiro  Cardoso  -

ABBRC -, com sede no Município de Entre Rios de Minas.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.575/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Beneficentes do Bairro Ribeiro Cardoso - ABBRC -,  com sede no

Município de Entre Rios de Minas.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
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atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.575/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

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

Siqueira - André Quintão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.576/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente ao Carente -  Asbec -,  com

sede no Município de Divinópolis.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.576/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente ao Carente - Asbec -, com sede no Município de Divinópolis.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  28  e  33  vedam  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.576/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Glaycon

Franco - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.606/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 341/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo instituir o Dia da Gastronomia

Mineira.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/12/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de

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

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

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.606/2012 de instituir o Dia da Gastronomia Mineira, a ser

comemorado anualmente em 5 de julho, ocasião em que, de acordo com o art. 2º da

proposição, o Estado apoiará a realização de eventos objetivando a valorização da

cultura e da tradição culinárias de Minas Gerais.

Em sua justificação, o autor da proposição esclarece que a data de 5 de julho foi

escolhida em homenagem ao aniversário de nascimento de Eduardo Frieiro, membro

da Academia Mineira de Letras, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e

fundador  da  Biblioteca  Estadual  Luiz  de  Bessa.  Em 1966,  Frieiro  publicou o livro
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“Feijão, Angu e Couve - ensaio sobre a comida dos mineiros”, primeira obra a abordar

a culinária mineira sob os aspectos histórico, antropológico e sociológico.

No que toca aos aspectos jurídicos, cumpre informar que a República Federativa do

Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de competências entre a União,

os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia

política, administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa própria. À

União  compete  legislar  privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o

interesse nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República, cabendo

aos  Municípios  a  competência  privativa  para  disciplinar  os  assuntos  de  interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.606/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  André  Quintão  -

Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.606/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por finalidade

instituir o Dia da Gastronomia Mineira.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, a proposição vem agora a esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 190, combinado

com o art. 102, XVII, “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Dia da Gastronomia Mineira, a ser instituído em 5 de julho, presta homenagem ao

escritor  Eduardo  Frieiro,  autor,  entre  outros  trabalhos,  de  “Feijão,  angu  e  couve”

(1966), um ensaio sobre a culinária típica de Minas Gerais.

Filho  de  imigrantes  espanhóis,  Frieiro  foi  um  leitor  precoce  que  publicou  seu

primeiro  livro  após  os  trinta  anos  de  idade.  Embora  não  se  identificasse  como

historiador,  obteve reconhecimento e popularidade com seus escritos sobre temas

históricos mineiros, com destaque para a citada obra.

A cozinha tradicional mineira começou a constituir seu repertório típico a partir do

ciclo do ouro, quando a concentração de pessoas em aglomerados urbanos conviveu

com  as  dificuldades  de  abastecimento  resultantes  do  emprego  de  mão  de  obra

predominantemente na atividade mineradora. Ganhou contornos mais nítidos após o

declínio da atividade aurífera, no período de dispersão da atividade econômica para o

meio rural.

A precariedade no abastecimento que caracterizou a primeira fase de ocupação do

território  mineiro  foi  determinante  no  aproveitamento  dos  recursos  alimentares

advindos das culturas de subsistência domésticas, sobretudo o porco e o frango. A

segunda fase foi marcada por maior abundância e diversidade de alimentos e pela

incorporação dos produtos derivados da pecuária bovina,  em especial  o  leite  e o

queijo.

Desses condicionantes históricos e culturais, que reuniram e adaptaram alimentos e

pratos indígenas, africanos e portugueses, floresceu a culinária mineira, cuja riqueza

e  importância  para  a  identidade  do  Estado  deve  ser  evidenciada.  Assim,  a

oportunidade de celebrar o Dia da Gastronomia Mineira dá ensejo à reflexão sobre os

marcos referenciais da cultura de nosso Estado, sobre as formas mais adequadas

para a sua proteção e possibilita o debate de como essas referências culturais podem

contribuir para o desenvolvimento de Minas Gerais, razão pela qual somos favoráveis

à aprovação do projeto em epígrafe, na forma apresentada.

Conclusão

Em vista dos argumentos expendidos, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 3.606/2012 na forma original.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Fred Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.346/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  dos  Deputados  Durval  Ângelo e  André Quintão,  o projeto  de lei  em

epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.149/2007, “estabelece

diretrizes  para  as  políticas  de  combate  à  discriminação  racial  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Direitos Humanos

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, preliminarmente, o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua

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

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

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

anexados à proposição o Projeto de Lei n° 1.941/2011, de autoria do Deputado Carlin

Moura,  que “dispõe sobre  a  reserva  de  vagas  para  afro-brasileiros  em concursos

públicos para provimento de cargos efetivos e dá outras providências”, bem como o

Projeto de Lei nº 2.376/2011,  de autoria do Deputado Rômulo Viegas, que dispõe

sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas para os candidatos afrodescendentes e

os candidatos indígenas em concursos públicos realizados no Estado.

Fundamentação

A proposição  de  lei  em  tela  define  os  princípios  e  estabelece diretrizes  para  a

elaboração e execução de políticas públicas para o combate à discriminação racial e

para superação das desigualdades socioeconômicas no que diz respeito à população

negra e a outros segmentos étnicos minoritários da população mineira.

Inicialmente, cabe-nos dizer que projeto de lei idêntico ao projeto de lei em estudo

tramitou nesta Casa na legislatura passada (Projeto de Lei n° 1.149/2007), ocasião

em  que  recebeu  parecer  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade.

Como não houve alteração substancial no ordenamento jurídico que demandasse a
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análise  da  matéria  sob  ótica  diversa,  utilizamo-nos,  em  parte,  dos  argumentos

expendidos naquela oportunidade.

A proposição,  composta  por  48  artigos,  visa  a  estabelecer  diretrizes  para  as

políticas  públicas  estaduais  de  combate  à  discriminação  racial  e  dá  outras

providências.

É dividida em três títulos, e o segundo é subdividido em nove capítulos. O texto

reproduz,  em linhas gerais,  a  Lei  Federal  nº  12.288,  de 20  de julho  de 2010 -  o

Estatuto da Igualdade Racial. Embora retome a questão das ações afirmativas para

afro-brasileiros, a proposição não se restringe a essa temática, na medida em que

visa, ainda, a proteger as comunidades indígenas e dos quilombos.

Vejamos, inicialmente, o contexto normativo em que a matéria se insere.

No âmbito federal, destaca-se a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da

Igualdade  Racial,  vinculada  à  Presidência  da  República  e  instituída  pela  Lei  nº

10.678, de 2003.

Na  esfera  estadual,  a  Lei  nº  18.251,  de  2009,  cria  o  Conselho  Estadual  de

Promoção  da  Igualdade  Racial  e  dá  outras  providências.  Registre-se,  ainda,  o

Decreto de 19 de novembro de 2003, que instituiu comissão especial de trabalho para

estabelecer políticas de ações afirmativas para a raça negra no âmbito do Estado.

Deve-se  ressaltar  que  projeto  de  lei  de  iniciativa  parlamentar  não  pode  impor

providências  ou ações governamentais  a órgão do Poder  Executivo,  sob pena de

vício  de  iniciativa.  Ademais,  dispositivos  com  medidas  dessa  natureza  não

correspondem  à  finalidade  da  proposição,  que  é  fixar  diretrizes  para  as  políticas

públicas estaduais de combate à discriminação racial, nos termos do seu art. 1º. Por

essa razão, devem ser retirados da proposição os seguintes dispositivos: os arts. 9º,

10, 11, 12, no capítulo dedicado à saúde; os arts. 16, 17 e 20, da área da educação; o

art. 23, que trata da criação de fundo; o art. 45, que determina ao Conselho Estadual

de Promoção da Igualdade Racial a constituição de um grupo de trabalho.

É pacífico, tanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como nas decisões

desta  Comissão,  que projeto  de  lei  de  iniciativa  parlamentar  não pode alterar  ou

interferir  no  funcionamento  do  Poder  Executivo.  Assim  sendo,  é  necessária  a

supressão dos seguintes dispositivos: o art. 5º, que altera o nome do Conselho de
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Participação e Integração da Comunidade Negra; o art. 6º, que fixa competência para

esse Conselho;  o art.  22,  que institui  o  Fórum Permanente de Educação Escolar

Indígena;  o  art.  43,  que  determina  ao  Poder  Executivo  instituir  a  Ouvidoria

Permanente em Defesa da Igualdade Racial.

Não nos parece conveniente colocar na lei, como direito de minorias raciais, direitos

que são universalmente  assegurados a todas  as  pessoas,  como,  por  exemplo,  o

acesso ao ensino fundamental. Por essa razão, entendemos adequada a supressão

dos  seguintes  dispositivos:  o  art.  14,  que  assegura  genericamente  o  direito  de

participar de atividades educacionais, culturais e esportivas; o inciso III do art. 41, que

se refere a sistema de cotas nas escolas públicas; o art. 44, que se refere ao acesso

à Justiça. O Capítulo VII do Título II invade a competência privativa da União para

legislar sobre propaganda comercial, nos termos do art. 22, XXIX, da Constituição da

República e, por isso, deve ser suprimido.

Ainda que se admitisse a constitucionalidade, em tese, de um estatuto da igualdade

racial, conforme proposto, 29 dos 48 artigos que integram a proposição em exame

devem ser suprimidos, pelas razões apontadas. Ora, tantas supressões acabam por

desconfigurar a proposição,  comprometendo a intenção dos autores. Entretanto, o

projeto em tela traz à tona o tema das ações afirmativas, amplamente discutido nesta

Casa quando da tramitação do Projeto de Lei nº 272/2003, que culminou na edição da

Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, a qual instituiu o sistema de reserva de vagas

nas universidades estaduais.

As ações afirmativas visam a proteger determinados grupos sociais que, por razões

diversas, como preconceito, pobreza ou deficiência física, não encontram as mesmas

oportunidades de inserção na sociedade. Tais ações fundamentam-se no argumento

de que, para se assegurar mais consistência ao princípio da igualdade, é necessário

tratar de forma desigual aqueles que se encontram em situação de desvantagem.

A Constituição  da  República,  no  seu  art.  5º,  inscreve  o  princípio  da  igualdade

perante a lei, “sem distinção de qualquer natureza”. Este foi reforçado pelo legislador

constituinte federal: o inciso I do mesmo artigo, por exemplo, declara que homens e

mulheres são iguais em direitos e obrigações.

José Afonso da Silva destaca a busca da “igualização dos desiguais pela outorga
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de direitos sociais substanciais”, a exemplo dos constantes no art. 37, inciso VIII, da

Constituição da República,  segundo o  qual  lei  reservará percentual  de  cargos  na

administração  pública  para  deficientes  físicos  (“Curso  de  Direito  Constitucional

Positivo”).

A própria Constituição da República reconhece que, em determinadas situações, é

necessário que se dê tratamento diferenciado para que o princípio da igualdade se

efetive.

Nesse sentido, é fundamental verificar se há relação de causalidade entre o que

caracteriza o grupo que se pretende favorecer e sua condição social.

O contexto socioeconômico em que a proposição em tela se insere revela que,

embora os negros representem 45% da população brasileira, são 64% da população

pobre  e  69% da população indigente,  conforme estudos  do  Instituto  de  Pesquisa

Econômica  Aplicada  -  Ipea.  Esses  dados  parecem  justificar  ações  afirmativas

específicas que reduzam as desigualdades raciais, como a aprovação das cotas para

negros nas universidades estaduais.

Todavia, deve-se reconhecer que a matéria é controvertida, havendo, na opinião

pública brasileira, posicionamentos tanto favoráveis quanto contrários, notadamente

quando se pretende estabelecer regras gerais sobre a matéria, como é o caso do

Estatuto da Igualdade Racial. Afinal, a própria distinção entre negros e brancos em

nossa sociedade é complicada, como revela o episódio ocorrido na Universidade de

Brasília, que admitiu um candidato dentro da cota reservada aos afro-brasileiros, mas

não admitiu seu irmão gêmeo. Esse caso parece sugerir  a necessidade de serem

avaliadas as políticas de cotas recentemente instituídas no Brasil e, em especial, as

adotadas na legislação mineira já mencionada neste parecer.

Para instigar o debate sobre a matéria, em junho de 2006, por exemplo, Yvonne

Maggie,  professora  de  Antropologia  da  Universidade Federal  do  Rio  de  Janeiro  -

UFRJ -, entregou aos Presidentes da Câmara e do Senado manifesto subscrito por

mais  de 113 artistas e intelectuais  contra o Projeto de Lei  nº  3.198, de 2000,  do

Senador  Paulo  Paim,  que  contém  o  Estatuto  da  Igualdade  Racial.  A reação  ao

manifesto ocorreu de forma imediata, notadamente por parte do Movimento Negro.

Registre-se,  ainda,  o  instigante  artigo  escrito  por  Sérgio  Pena  e  Maria  Cátira
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Bortolini  intitulado  “Pode  a  genética  definir  quem  deve  se  beneficiar  das  cotas

universitárias e demais ações afirmativas?”. Os autores demonstram que a genética

moderna já refutou essa postura ao mostrar que “raças humanas simplesmente não

existem do ponto de vista biológico” (“Estudos Avançados”, nº 80, 2004).

A existência de posicionamento favorável ou contrário à proposição na sociedade

significa, em última instância, a existência de entendimentos opostos sobre a maneira

de se efetivar o princípio constitucional da igualdade, de forma que para cada um

desses  posicionamentos  a  tese  divergente  é  que  ofende  o  referido  princípio.  Na

jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal - STF - se manifestou recentemente sobre

a temática ao julgar improcedente o pedido do Democratas - DEM - de declaração de

inconstitucionalidade das chamadas “cotas  raciais”.  Na Adin nº  333-0,  a Suprema

Corte deixou assente que a política de cotas raciais utilizada pela Universidade de

Brasília - UnB - está em consonância com o ordenamento constitucional brasileiro. A

recente decisão do STF abre importante precedente,  renova a discussão sobre  o

tema e impõe que a matéria seja debatida pela sociedade civil e pelas instituições

democráticas,  a  fim  de  se  definirem,  além de  outras  questões,  a  pertinência,  os

limites, os critérios e a abrangência das chamadas ações afirmativas.

No que se refere às mencionadas cotas, saliente-se que a análise desta Comissão

deve se restringir  aos  seus aspectos jurídico-constitucionais;  as  demais  questões,

como,  por  exemplo,  a  definição do percentual  que  será  reservado  e  dos  grupos

sociais beneficiados com a medida, a necessidade de inserção de outros critérios,

como o econômico, bem como a necessidade de avaliar a pertinência de fazê-lo por

lei autônoma ou apenas alterar a lei que instituiu o sistema de reserva de vagas nas

universidades estaduais - a Lei nº 15.259, de 2004 - são temas que, a nosso ver,

demandam amplo debate nas comissões de mérito desta Casa. Neste ponto, cumpre-

nos ressaltar que a proposição passará pelo crivo de três comissões de mérito. Essas

comissões certamente poderão aperfeiçoar a proposição em tela, a partir dos anseios

sociais em torno de uma política estadual de combate à discriminação racial, sem

desconsiderar os limites do Poderes Legislativo e Executivo.

Nessa  linha,  julgamos  melhor  seguir  orientação  ligeiramente  diversa  daquela

adotada na legislatura passada e não encerrar,  neste ponto,  a discussão sobre o
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tema, porque entendemos que para nós, mineiros, este é o momento oportuno para

debater o tema e aprimorá-lo segundo as demandas regionais,  próprias do nosso

Estado. Assim, retiramos por meio do Substitutivo nº 1 os dispositivos do projeto que,

sob o prisma constitucional, não podem prosperar.

Por fim, em razão da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, cabe-nos

mencionar o Projeto de Lei n° 1.941/2011, de autori a do Deputado Carlin Moura, e o

Projeto de Lei nº 2.376/2011, de autoria do Deputado Rômulo Viegas, os quais foram

abrangidos pelo substitutivo apresentado ao final.

Conclusão

Diante das razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.346/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes e objetivos para a formulação da política estadual de combate

à discriminação racial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As diretrizes e os objetivos da política estadual de combate à discriminação

racial são os estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

I - discriminação racial toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada

em raça, cor, descendência ou origem étnica que tenha por objeto anular ou restringir

o  reconhecimento,  gozo  ou  exercício,  em  igualdade  de  condições,  de  direitos

humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural

ou em qualquer outro campo da vida pública;

II - desigualdade racial as situações de diferenciação de acesso e gozo de bens,

serviços  e  oportunidades,  derivadas  ou  fundamentadas  em  critérios  de  raça,  cor,

descendência ou origem étnica;

III - políticas públicas as ações, as iniciativas e os programas adotados pelo Estado

no cumprimento de suas atribuições institucionais;

IV -  ações afirmativas os programas e medidas especiais adotados pelo Estado
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para  a  correção  das  desigualdades  raciais  e  para  a  promoção  da  igualdade  de

oportunidades.

Art.  3º -  A política estadual de combate à discriminação racial  será formulada e

implementada com a observância das seguintes diretrizes:

I - a compensação;

II - a reparação;

III - a inclusão das vítimas de desigualdade racial;

IV - a valorização da diversidade racial;

V - a igualdade de condições e oportunidades;

VI - a defesa dos direitos étnicos individuais, difusos e coletivos;

VII - o combate à discriminação e a outras formas de intolerância étnica;

VIII - a igualdade de acesso aos serviços públicos.

Art. 4º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I  -  promover a inserção da dimensão racial nas políticas públicas estaduais que

visem ao desenvolvimento econômico e social;

II  -  modificar  as  estruturas  institucionais  do  Estado  para  adequá-las  ao

enfrentamento e à superação das desigualdades raciais decorrentes do preconceito e

da discriminação racial;

III - eliminar os obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a

representação da diversidade racial nas esferas pública e privada;

IV - apoiar iniciativas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de

oportunidades e ao combate das desigualdades raciais;

V - estimular a adoção de ações afirmativas, entre as quais o estabelecimento de

sistema  de  reserva  de  vagas  para  candidatos  autodeclarados  pretos,  pardos  e

indígenas e para candidatos de baixa renda e que tenham cursado o ensino médio

em escola pública.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - André Quintão -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.811/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, “assegura o

acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a procriação

medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva submetidos ao tratamento

de câncer no âmbito do Estado”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão de Saúde, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma

do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende garantir, no âmbito do Estado, que pacientes em

idade reprodutiva submetidos a tratamento de câncer que implique em esterilidade

tenham acesso às técnicas de preservação, conservação, distribuição e transferência

de  gametas,  bem  como  ao  posterior  tratamento  para  a  procriação  medicamente

assistida.

Em sua justificação o autor afirma que o objetivo da proposição “é minorar o grande

sofrimento  dos  pacientes  oncológicos  e  permitir  que,  uma  vez  concluído  o  seu

tratamento,  tenham  os  mesmos  direitos  que  os  demais  cidadãos  de  ter  um  vida

normal, constituir família e experimentar a inigualável sensação da paternidade e da

maternidade”.

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

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, haja vista que o tema adentra

na  “seara  da  proteção  e  defesa  da  saúde,  matéria  que  se  encontra  no  rol  de

competências legislativas concorrentes entre a União e os Estados”.

Todavia, com o intuito de proceder a retificações em certos pontos da proposição,
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adequando-a ao ordenamento jurídico, a referida comissão apresentou o Substitutivo

nº 1.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Saúde afirmou que “considerando-se as

peculiaridades  do  tratamento  de  câncer,  que  pode  levar  jovens  pacientes  à

infertilidade, julgamos meritória a apresentação de proposição com vistas a fornecer-

lhes meios de formar uma família no futuro”. Ao final, apresentou a Emenda nº 1 ao

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, substituindo a expressão

“procriação medicamente  assistida”  por  “reprodução humana assistida”,  alinhando,

dessa forma, o texto do referido substitutivo à terminologia utilizada pelo Ministério da

Saúde.

Por meio do Ofício nº 1.801/2012/SGM, esta Comissão, a fim de obter dados que

possam subsidiar a análise e discussão do projeto em tela, solicitou à Secretaria de

Estado de Saúde - SES - informações sobre a quantidade de pacientes, em idade

reprodutiva,  submetidos anualmente  a  tratamentos  de câncer  que possam causar

esterilidade  e  sobre  a  disponibilidade  de  equipamentos,  insumos  e  pessoal

capacitado para desempenhar tarefas inerentes à coleta e conservação de gametas,

bem como para o posterior tratamento de reprodução assistida.

Em resposta, a Superintendência de Redes de Atenção à Saúde da SES informou

que “os Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS), que são pontos de

atenção de média complexidade que devem atuar de maneira integrada à atenção

primária  e  terciária,  visam à  atenção à  saúde  sexual  e  reprodutiva”.  Tais  centros

realizam  “etapas  do  tratamento,  sem,  entretanto,  realizar  a  reprodução  assistida.

Trata-se de um procedimento que requer vários recursos, tanto humanos como físicos

e financeiros”.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  ao  exame da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação  das  medidas  apresentadas  implica  aumento  de  despesas  para  o

erário, estando, portanto, condicionada ao cumprimento de requisitos legais.

Por se tratar de procedimento ainda inexistente, em sua totalidade, no âmbito da

rede pública de saúde estadual,  não é possível  aferir,  de forma exata,  o impacto

gerado pela implementação das medidas propostas, visto que são preventivas e que
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dependem, inclusive, do consentimento livre e esclarecido dos beneficiários.

Não obstante, entendemos que as despesas decorrentes dessas medidas podem

ser  custeadas  por  meio  de  recursos  destinados  às  ações  e  serviços  públicos  de

saúde, uma vez que a Emenda à Constituição da República nº 29, de 2000, garante

ao sistema público estadual de saúde a aplicação mínima de 12% do produto das

receitas de impostos a que se refere o art. 155 da Constituição da República e dos

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

Constituição,  deduzidas  as  parcelas  que  forem  transferidas  aos  respectivos

Municípios.

Dessa forma,  a  ampliação de recursos destinados à  rede pública  de  saúde do

Estado, como resultado dos esforços empreendidos pelo governo estadual  para a

universalização da saúde pública em Minas Gerais,  permite a sua utilização para

atendimento das eventuais demandas de preservação, conservação, distribuição e

transferência de gametas humanos, não havendo, portanto, óbice para o acolhimento

da proposta.

Há  que  se  ressaltar,  ainda,  que  tais  despesas  têm,  em  última  análise,

compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, uma vez

que já são executadas pelo Fundo Estadual de Saúde - FES - ações de promoção de

políticas  especializadas  em  saúde,  que  visam  prevenir  e  recuperar  a  saúde  da

população por meio de atividades desenvolvidas em todos os níveis de atenção à

saúde.

Nesse sentido, pode-se mencionar que está prevista para 2013 a inauguração do

Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - Cetebio -, que atuará como centro

integrado  de  coleta,  processamento,  armazenamento  e  distribuição  de  tecidos  e

materiais  biológicos  seguros  e  de  alta  qualidade  técnica  para  a  realização  de

procedimentos  no  âmbito  do  Sistema Único  de  Saúde.  Também  há  previsão  de

continuidade das atividades já desenvolvidas pelos Centros Viva Vida de Referência

Secundária.

Por fim, lembramos que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.811/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Tiago  Ulisses,  Presidente  e  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Ulysses  Gomes  -

Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.923/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe

sobre as formas de divulgação das promoções de produtos alimentícios com prazo de

validade inferior a um mês”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  esta  Comissão  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  pretende  que  os  estabelecimentos  estaduais  que

comercializem produtos alimentícios no atacado ou no varejo destaquem o prazo de

validade dos produtos com vencimento inferior a um mês, no caso de publicidade de

promoções ou queima de estoque.

O parágrafo único do art. 3º do projeto determina que se deve destinar 20% do

espaço da propaganda de tais produtos à informação referente a sua data validade.

Determina ainda o art. 4º do projeto de lei  a aplicação de multa mínima de 100

Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais ), multiplicadas pelo valor

de  mercado  do  produto,  ao  estabelecimento  comercial  que  descumprir  as  suas

disposições.

Alega o autor da proposição que os estabelecimentos que comercializam produtos
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alimentícios  divulgam  em  larga  escala  suas  promoções,  descontos  e  demais

atrativos.  Todavia,  é muito comum que os produtos em promoção estejam com o

prazo de validade prestes a vencer.

No que  toca  aos  aspectos  jurídicos  da  proposição,  cumpre-nos  informar  que  a

prerrogativa para a edição de leis relativas à proteção do consumidor é concorrente

da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme determina o art. 24, V e VIII, da

Constituição da República.

No uso de sua atribuição para o estabelecimento de normas gerais, a União editou

a Lei nº 8.078, de 11/9/90, denominada Código de Proteção e Defesa do Consumidor

- CDC.

O CDC, em seu art. 31, determina que a oferta e a apresentação de produtos ou

serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas sobre

suas características, qualidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à

segurança dos consumidores.

Além  disso,  o  §  1º  do  art.  55  do  CDC  prevê  que  os  Estados  fiscalizarão  e

controlarão  a  publicidade  de  produtos  e  serviços  e  o  mercado  de  consumo,  no

interesse da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se

fizerem necessárias.

Vê-se,  pois,  que  o  CDC  já  conferiu  proteção  ao  consumidor  ao  estabelecer  a

obrigatoriedade de que o comerciante informe de forma clara e ostensiva o prazo de

validade do produto.

É certo que o projeto de lei em questão pretende conferir proteção especial aos

consumidores  para  evitar-lhes  prejuízo  na  compra  de  produtos  alimentícios  em

promoção com prazo de validade mais exíguo. Entretanto, o Estado, na esfera de sua

competência  concorrente,  já  cuidou  de  garantir  ao  consumidor  uma  proteção

especial.

Com efeito, vigora no Estado a Lei nº 15.449, de 11/1/2005, que “dispõe sobre a

oferta de produto em promoção ou liquidação por estabelecimento comercial”.  Em

seu art. 1º, a referida lei prevê que a oferta, por estabelecimento comercial varejista

de mercadoria em promoção ou liquidação, decorrida a primeira metade de seu prazo
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de validade e estando a mercadoria nos três meses anteriores ao vencimento desse

prazo, fica condicionada à informação ao consumidor do prazo de validade, com o

mesmo destaque conferido à propaganda de liquidação e ao preço.

Destacamos que, no tocante ao prazo, o tratamento conferido pela Lei nº 15.449,

de 2005, é inclusive mais abrangente do que o pretendido pelo projeto em exame,

uma vez que estabelece um prazo de validade dos produtos maior para que este seja

destacado nas propagandas de promoções ou liquidações. Nos termos do art. 1º da

mencionada lei, desde que tenha decorrido a primeira metade do prazo de validade e

estando o produto nos três meses anteriores ao vencimento desse prazo, deve-se dar

ao prazo de validade do produto em promoção ou liquidação o mesmo destaque

conferido à propaganda de liquidação e ao seu preço.

Salientamos, porém, que, como o projeto de lei em análise pretende que as regras

referentes à propaganda de produtos alimentícios com prazo de validade inferior a um

mês seja aplicável tanto aos alimentos comercializados no atacado como no varejo,

propomos, por meio do Substitutivo nº 1, que o disposto na Lei nº 15.449, de 2005,

aplique-se também no caso de alimentos comercializados no atacado, desde que a

venda do produto tenha o consumidor como destinatário final. Essa regra atende à

conceituação de consumidor definida no art. 2º do CDC.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.923/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 1º da Lei nº 15.449, de 2005, que dispõe sobre a oferta de produto em

promoção ou liquidação por estabelecimento comercial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  1º  da Lei  nº  15.449,  de 11 de janeiro de 2005,  passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único -  O disposto no  “caput”  aplica-se ao  estabelecimento comercial

atacadista onde o consumidor final possa realizar compras.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Gustavo Valadares - André

Quintão - Luiz Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.055/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  dispõe  sobre

estabelecimentos comerciais de venda direta ao consumidor e dá outras providências

A matéria foi  distribuída  às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que propôs.

Em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em análise

de mérito, opinou pela aprovação da proposição na forma desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art. 100, combinado com o art.102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe estatui que os estabelecimentos comerciais de venda

ao consumidor,  ao anunciar desconto, promoção ou liquidação,  ficam obrigados a

divulgar o valor original e o promocional para que o desconto possa ser percebido de

forma clara e precisa. Estabelece, também, sanções para infrações à futura lei.

O autor,  a título de justificação,  sustenta que há anúncios  de promoção que na

realidade estão com preços originais e que seria importante evitar esses abusos de

publicidade nas práticas comerciais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o Estado membro pode legislar

sobre  a  matéria,  visto  que  se  trata  de  competência  legislativa  concorrente.  A

Comissão afirma que a proposição visa dar relevo a princípio já esculpido no Código

de Defesa do Consumidor  -  CDC. Entretanto,  a Comissão concluiu  que é melhor
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alterar a legislação estadual, inserindo dispositivo em lei já existente, em vez de editar

uma lei avulsa. Consubstanciou essa ideia no Substitutivo nº 1, que apresentou e que

nós acolhemos.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte entendeu

que  o  projeto  é  meritório.  Fundamentou  sua  opinião  com  a  mesma  justificativa

apresentada pelo autor e, também, com o argumento apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça de dar relevância e concretude a dispositivo do CDC. Segundo

a Comissão, a divulgação do valor original e do valor promocional inibe a propaganda

enganosa, redundando em uma maior eficácia do arcabouço legal.

Já  no  âmbito  da  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, qual seja a análise da repercussão financeira da proposição, esta deve

ser vista sob dois aspectos: repercussão financeira da medida nos cofres públicos e

repercussão financeira do projeto na sociedade, ou seja, o seu custo social.

Em relação ao primeiro aspecto, de plano, constata-se que não há repercussão nos

cofres públicos, visto que a proposição dispõe sobre matéria do setor privado.

No que diz respeito ao custo social, entendemos que a despesa para o comércio

informar  o  preço  original  da  mercadoria  ao  lado  do  preço  promocional  é  muito

pequena,  “vis-à-vis”  os  amplos e  mencionados benefícios  da  medida.  Destarte,  a

proposição  não  encontra  óbice  no  que  tange  ao  aspecto  da  sua  repercussão

financeira na sociedade.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.055/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.461/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.461/2012 visa alterar a
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Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos Profissionais de

Educação Básica do Estado, e a Lei n° 15.301, de 10  de agosto de 2004, que institui

as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/9/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cumpre agora a esta Comissão examinar o mérito do projeto de lei  em exame,

conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  I,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa alterar a Lei nº 15.293, de 5/9/2004, que institui as

carreiras dos Profissionais  de Educação Básica do Estado, e a Lei  n° 15.301, de

10/9/2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder

Executivo. O objetivo central do projeto de lei é adaptar a legislação estadual ao limite

de dois terços da carga horária dos docentes para o desempenho das atividades de

interação com os educandos, tal como preconiza o § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738, de

16/7/2008. Nessa linha, é instituído o Adicional por Extensão de Jornada e o Adicional

por Exigência Curricular.

Nos termos da legislação atual, três quartos da jornada (18 horas) são destinados à

docência, e um quarto da jornada (6 horas) é destinado a reuniões e outras atividades

específicas do cargo. Os arts. 1º e 8º da proposta contida no projeto de lei, conforme

preconizado na Lei  Federal nº 11.738,  de 2008,  alteram a legislação vigente para

destinar dois terços da jornada (16 horas) à docência e um terço da jornada (8 horas)

às  atividades  extraclasse.  Além disso,  a proposta especifica o  modo como serão

cumpridas as atividades extraclasse.

É preciso reconhecer que o trabalho do professor vai além da regência de turmas.

O professor  precisa de  tempo para qualificar-se,  para as  tarefas  que envolvem a

preparação de suas atividades em sala de aula e para avaliar a aprendizagem de

seus alunos.
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Uma jornada de trabalho compatível com a especificidade do trabalho docente é

requisito para a valorização do magistério e a qualidade do ensino. Mas essa medida,

isoladamente, não garantirá os objetivos pedagógicos pretendidos sem a necessária

participação da sociedade por intermédio do conselho de escola.

Portanto, a tarefa de adaptação não se esgotará na eventual sanção da matéria em

estudo.  Além  da  definição  legal  da  composição  da  jornada  do  professor,  serão

necessárias mudanças nos regulamentos de funcionamento escolar e nos projetos

político-pedagógicos de cada unidade escolar.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  aprimorou  o  projeto,  apresentando  o

Substitutivo nº 1, que tornou sua redação mais clara e precisa.

Registre-se, por oportuno, que, para subsidiar a análise do projeto de lei em estudo,

esta  Comissão  realizou  audiência  pública  com  a  participação  de  entidades

representativas dos trabalhadores.

Na  audiência,  ficou  claro  que  seria  oportuno  realizar  algumas  alterações  no

substitutivo  apresentado  pela  Comissão  que  nos  precedeu.  Entre  as  principais

inovações  acolhidas,  destacam-se  a  facultatividade  da  contribuição  previdenciária

incidente sobre a remuneração oriunda de extensão de jornada e exigência curricular,

a possibilidade de integração da média decenal das horas trabalhadas em regime de

extensão de jornada à carga horária do professor e, do mesmo modo, a possibilidade

de  integração  proporcional  da  remuneração  dessa  carga  horária  estendida  aos

proventos.

Tendo em vista as diversas alterações a serem introduzidas no texto, optamos pela

apresentação do Substitutivo nº 2, que integra este parecer.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.461/2012 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera  a  Lei  nº  15.293,  de  5  de  agosto  de  2004,  que  institui  as  carreiras  dos

Profissionais de Educação Básica do Estado, e a Lei n° 15.301, de 10 de agosto de
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2004, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder

Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 33, 34, 35 e 36 da Lei n° 15.293 , de 5 de agosto de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 - A carga horária semanal de trabalho do servidor ocupante de cargo das

carreiras dos Profissionais de Educação Básica será de:

I  -  vinte  e  quatro  horas  para  as  carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica  e

Especialista em Educação Básica;

II  -  trinta  horas  para  as  carreiras  de  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente

Técnico de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação Básica;

III - quarenta horas para as carreiras de Analista Educacional, Assistente Técnico

Educacional e Assistente de Educação;

IV - trinta ou quarenta horas para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica na Fundação Caio Martins e na Fundação Helena Antipoff.

§  1º  -  A carga  horária  semanal  de  trabalho  de  Professor  de  Educação  Básica

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b) quatro horas semanais na própria escola ou em local definido pela direção da

escola, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§ 2º - O Professor de Educação Básica que não estiver no exercício da docência,

que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da biblioteca ou nos Núcleos

de Tecnologias Educacionais - NTEs -, cumprirá vinte e quatro horas semanais no

exercício  dessas  atividades,  incluindo  as  horas  destinadas  a  reuniões,  em  local

definido pela direção do órgão de sua lotação, na forma de regulamento.

§ 3º - O Professor de Educação Básica deverá, na forma de regulamento, cumprir

sua carga horária em outra escola na hipótese de não haver aulas suficientes para

cumprimento integral da carga horária a que se refere o inciso I do "caput" na escola
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em que estiver em exercício.

§ 4º - A carga horária do Professor de Educação Básica não poderá ser reduzida,

salvo  na  ocorrência  de  remoção  ou  de  mudança  de  lotação,  com  expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à carga

horária.

§ 5º - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do § 1° compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 6º - A carga horária semanal destinada a reuniões a que se refere a alínea “b” do

inciso II do § 1° poderá, a critério da direção da escola, ser acumulada para utilização

dentro de um mesmo mês.

§ 7º - A carga horária prevista na alínea “b” do inciso II do § 1° não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 5°.

§  8º  -  Caso  o  Professor  de  Educação  Básica  esteja  inscrito  em  cursos  de

capacitação ou atividades de formação promovidos ou autorizados pela SEE, o saldo

de horas previsto no § 7º poderá ser cumprido fora da escola, com o conhecimento

prévio da direção da escola.

§ 9º - O apoio ao funcionamento da biblioteca previsto no § 2º não se confunde com

o ensino do uso da biblioteca a que se refere o item 1.1 do Anexo II desta lei.

§ 10 - Compete à Superintendência Regional de Ensino, na hipótese do § 3º deste

artigo,  assegurar  a  compatibilidade  dos  horários  para  o  deslocamento  entre  as

unidades escolares.

Art.  34 -  O cargo efetivo de Professor de Educação Básica poderá ser provido,

excepcionalmente, com carga horária igual ou superior a oito horas semanais, sem

ultrapassar  o  limite  de  vinte  e  quatro  horas  semanais  para  o  mesmo  conteúdo

curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes de cargo a que se refere o "caput", as horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.
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§ 2º - O subsídio do Professor de Educação Básica a que se refere este artigo será

estabelecido conforme a tabela constante no item I.1 do Anexo I da Lei nº 18.975, de

29 de junho de 2010, e será proporcional ao número de horas semanais fixadas para

o cargo, na forma de regulamento.

Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

poderá ser acrescida até o limite de dezesseis horas-aula, para que seja ministrado,

na escola estadual em que o professor esteja em exercício, conteúdo curricular para

o qual seja habilitado.

§ 1º - A extensão de carga horária será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam oriundas de cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas oriundas de cargo vago, em conteúdo diferente da titulação do cargo do

professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos de regulamento.

§ 2º - As aulas atribuídas por exigência curricular não estão incluídas no limite de

acréscimo estabelecido no “caput”.

§ 3º - Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na  tabela  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem

Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17

da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro de 2011, e da v antagem pessoal nominal, a que

se refere o § 3º do art. 4º da Lei n° 18.975, de 20 10, enquanto permanecer nessa

situação.

§ 4º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se
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encontrar em afastamento do exercício do cargo.

§ 5º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica poderá

assumir  a  extensão  de  que  trata  o  "caput",  desde  que  o  somatório  das  horas

destinadas à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas, excluídas

desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando de sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  à  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 36-A.

§  7º  -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  ao  Professor  de  Educação

Básica a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, quando ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º deste artigo;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago;

V - ocorrência de movimentação de professor;

VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada a que se refere o  inciso  I  do  § 1º  será  integrada à carga horária  do

Professor  de  Educação Básica,  desde que tenha havido  a  contribuição  a que  se

refere o § 6º, observado o disposto no regulamento.

§ 9º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

Art.  36  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  deverão  ser  atribuídas,
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obrigatoriamente, ao mesmo Professor de Educação Básica, enquanto permanecer

nessa situação.

§  1º  -  O Adicional  por  Exigência  Curricular  -  AEC -  poderá  compor  a  base  da

contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, mediante

opção expressa do servidor quando da sua concessão, observando-se ainda, para

fins  de  integralização  da  carga  horária  do  respectivo  cargo  efetivo,  os  critérios

estabelecidos no art. 36-A.

§ 2º - Ao assumir exigência curricular, o professor fará jus ao AEC, cujo valor será

proporcional  ao  do  subsídio  estabelecido  na  tabela  da  carreira  de  Professor  de

Educação  Básica,  acrescido  da  Vantagem  Temporária  de  Antecipação  do

Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art . 17 da Lei n° 19.837, de 2011, e

da vantagem pessoal nominal, de que trata o § 3º do art. 4º da Lei n° 18.975, de

2010, enquanto permanecer nessa situação.

§ 3º - O AEC será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte art. 36-A:

“Art. 36-A - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de

extensão de jornada ou exigência curricular integrará a carga horária do cargo efetivo

do Professor de Educação Básica, quando da aposentadoria, desde que tenha havido

a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, observado

o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art.  3º - Os arts. 8º-A, 8º-B e 8º-C da Lei n° 15.3 01, de 10 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Educação Básica da Polícia Militar será distribuída da seguinte forma:

I - dezesseis horas destinadas à docência;
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II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b)  quatro horas semanais  na própria unidade ou em local  definido  pela direção

pedagógica, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§  1º  -  O  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  que  não  estiver  no

exercício da docência, que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da

biblioteca ou nos Núcleos de Tecnologias Educacionais - NTEs -, cumprirá vinte e

quatro horas semanais no exercício dessas atividades, incluindo as horas destinadas

a reuniões, em local definido pela direção do órgão de sua lotação,  na forma de

regulamento.

§ 2º -  Assegurada a compatibilidade dos horários para o deslocamento entre as

unidades escolares, o Professor de Educação Básica da Polícia Militar  deverá, na

forma de regulamento, cumprir sua carga horária em outra escola na hipótese de não

haver aulas suficientes para cumprimento integral da carga horária a que se refere o

inciso I do “caput” na escola em que estiver em exercício.

§  3º  -  A carga horária  do Professor  de Educação Básica  da Polícia  Militar  não

poderá ser reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com

expressa  aquiescência  do  professor,  hipótese  em  que  a  remuneração  será

proporcional à carga horária.

§ 4º - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do “caput” compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 5º - A carga horária semanal destinada a reuniões a que se refere a alínea “b” do

inciso  II  do  “caput”  poderá,  a  critério  da  direção  da  escola,  ser  acumulada  para

utilização dentro de um mesmo mês.

§ 6º - A carga horária prevista na alínea “b” do inciso II do “caput” não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 4°.

§ 7º - Caso o Professor de Educação Básica da Polícia Militar esteja inscrito em
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atividades de formação ou cursos de capacitação promovidos ou autorizados pela

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o saldo de horas previsto no § 6º poderá

ser cumprido fora da unidade, com o conhecimento prévio da direção pedagógica.

§ 8º  -  Não se confundem, no âmbito das atribuições do cargo de Professor  de

Educação Básica da Polícia Militar a que se refere o item III.3 do Anexo III desta lei, o

apoio ao funcionamento da biblioteca previsto no § 1º e o ensino do uso da biblioteca.

Art. 8º-B - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

da Polícia Militar poderá ser acrescida de até dezesseis horas-aula, para que seja

ministrado, na unidade em que esteja em exercício, conteúdo curricular para o qual

seja habilitado.

§ 1º - A extensão de carga horária será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam oriundas de cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular.

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas oriundas de cargo vago, em conteúdo diferente da titulação do cargo do

professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos de regulamento.

§ 2º  -  As aulas  atribuídas por  exigência curricular  não estão  incluídas no limite

estabelecido no "caput".

§ 3º - Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na tabela da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar acrescido da

Vantagem Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o §

1° do art. 17 da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro d e 2011, e da vantagem a que se

refere  o  §  3º  do  art.  4º  da  Lei  n° 18.975,  de  29  de  junho  de  2010,  enquanto
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permanecer nessa situação.

§ 4º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se

encontrar em afastamento do exercício do cargo.

§ 5º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar fará jus à extensão de que trata o “caput”, desde que o somatório das

horas  destinadas  à  docência  dos  dois  cargos  não  exceda a  trinta  e  duas  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  à  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 8º-G.

§  7º  -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  ao  Professor  de  Educação

Básica  da  Polícia Militar  a cada ano letivo  e  cessará,  a  qualquer  tempo,  quando

ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º deste artigo;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago;

V - ocorrência de movimentação de professor;

VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada a que se refere o  inciso  I  do  § 1º  será  integrada à carga horária  do

Professor  de  Educação Básica,  desde que tenha havido  a  contribuição  a que  se

refere o § 6º, observado o disposto em regulamento.

§ 9º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos
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valores percebidos no ano anterior a esse título.

Art.  8º-C -  O  cargo efetivo  de  Professor  de  Educação Básica  da  Polícia  Militar

poderá ser  provido,  excepcionalmente,  com carga horária igual  ou superior  a oito

horas semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o

mesmo conteúdo curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes de cargo de que trata o “caput” deste artigo, as

horas destinadas à docência serão calculadas proporcionalmente em relação à carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Educação Básica da Polícia Militar de que trata

este artigo será estabelecido conforme a tabela prevista no item II.1 do Anexo II da

Lei  nº  18.975,  de 29 de junho de 2010,  e será proporcional  ao número de horas

semanais fixadas para o cargo, na forma de regulamento.”.

Art. 4º - Ficam acrescentados à Lei nº 15.301, de 2004, os seguintes arts. 8º-F e 8°-

G:

“Art.  8º-F  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  deverão  ser  atribuídas,

obrigatoriamente,  ao  mesmo  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,

enquanto permanecer nessa situação.

§  1º  -  O Adicional  por  Exigência  Curricular  -  AEC -  poderá  compor  a  base  da

contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, mediante

opção expressa do servidor quando de sua concessão, observando-se ainda, para

fins  de  integralização  da  carga  horária  do  respectivo  cargo  efetivo,  os  critérios

estabelecidos no art. 8º-G.

§ 2º - Ao assumir exigência curricular, o professor fará jus ao AEC, cujo valor será

proporcional  ao  do  subsídio  estabelecido  na  tabela  da  carreira  de  Professor  de

Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  acrescido  da  Vantagem  Temporária  de

Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17 da Lei n°

19.837, de 2011, e da vantagem pessoal nominal, de que trata o § 3º do art. 4º da Lei

n° 18.975, de 2010, enquanto permanecer nessa situa ção.

§ 3º - O AEC será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.”
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“Art.  8º-G - A média da carga horária exercida por mais de 10 anos a título de

extensão de jornada ou exigência curricular integrará a carga horária do cargo efetivo

do Professor de Educação Básica da Polícia Militar, quando da aposentadoria, desde

que tenha havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de

2002, observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art. 5º - O servidor efetivo ocupante de cargo de Professor de Educação Básica

que, na data da publicação desta lei, encontrar-se em exercício de cargo com carga

horária inferior à jornada mínima estabelecida no "caput" do art. 34 da Lei nº 15.293,

de 2004, terá a carga horária ampliada para oito horas semanais.

Art. 6º - O servidor efetivo ocupante de cargo de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar  que,  na data  da publicação desta lei,  encontrar-se em exercício de

cargo com carga horária inferior à jornada mínima estabelecida no "caput" do art. 8°-

C da Lei nº 15.301, de 2004, terá a carga horária ampliada para oito horas semanais.

Art. 7º - O disposto nesta lei estende-se, no que couber, ao servidor alcançado pelo

disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, ocupante

de cargo da carreira de Professor de Educação Básica e de Professor de Educação

Básica da Polícia Militar.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2013 para os Professores de Educação Básica, de

que trata a Lei nº 15.293, de 2004; e

II - a partir de 1º de fevereiro de 2013 para os Professores de Educação Básica da

Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Fred Costa - Lafayette de Andrada - Hely

Tarqüínio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.514/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.514/2012

“acrescenta parágrafo ao art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva permitir o fracionamento dos preços praticados pela

atividade, de competência do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG

-, de guarda, em depósito, de veículo automotor removido e apreendido por infração à

legislação de trânsito.

Para tanto, o projeto de lei pretende acrescentar o § 11 ao art. 115 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, dispondo que, “para fins de cálculo do preço cobrado

por particular pela execução da atividade de guarda de veículos e da taxa a que se

refere o item 5.7 da Tabela D desta lei, será observado o fracionamento em horas do

valor cobrado por dia, nos dias de entrada e saída do veículo em depósito”.

Em  sua  justificação,  ressalta  o  autor  que  “atualmente,  no  caso  de  veículo

apreendido  e  removido  por  infração  à  legislação  de  trânsito,  cobra-se,

independentemente do horário em que o veículo dê entrada ou saída no depósito, o

valor  fixado na legislação para uma diária.  A cobrança realizada dessa forma não

observa o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não há

equivalência entre o serviço efetivamente prestado e o valor por ele exigido. Assim, o

projeto  de  lei  ora  apresentado  visa  alterar  a  legislação  em  vigor,  para  permitir  a

cobrança pelo serviço de acordo com tempo efetivo de estada do veículo removido,

tendo por base o valor fixado por dia”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  entendeu  que  a  alteração  legislativa

pretendida,  além  de  não  encontrar  óbices  jurídicos,  densifica  o  princípio  da
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razoabilidade, uma vez que evita a interpretação da norma de maneira a causar uma

situação  de  onerosidade  excessiva.  Dessa  forma,  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição em análise.

No  que  se  refere  ao  impacto  orçamentário-financeiro  da  proposição,  temos  a

destacar que a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

são  benéficos  para  o  erário,  pois,  ainda  que  num  primeiro  momento  possam

representar perda de receita, evitarão discussões judiciais futuras, no que se refere à

cobrança excessivamente onerosa da taxa ou do preço público em análise. Nessa

mesma linha de raciocínio, sob a ótica do contribuinte, a adequação da tributação aos

citados princípios constitucionais é medida recomendável.

No que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº

101,  de  2000,  não  se  pode  afirmar  que  a  medida  pretendida  se  enquadra

propriamente como benefício fiscal, pois não se trata de dispensa por lei de um tributo

devido e, sim, de ajuste da legislação estadual aos ditames constitucionais. O que se

pretende  é  adequar  a  cobrança  de  uma  taxa  ou  de  um  preço  público  ao  que

preconiza  a  Constituição  Federal  e  a  Constituição  do  Estado,  isto  é,  objetiva-se

adequar o valor cobrado do contribuinte à contraprestação realizada.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.514/2012, no

1º turno.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ulysses Gomes - Dalmo Ribeiro Silva -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.522/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa por intermédio da

Mensagem no 317/2012, a proposição em tela dispõe sobre o Conselho Estadual de

Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter -, vinculado à Secretaria de Estado

de Trabalho e Emprego - Sete -, e criado pela Lei nº 13.687, de 27 de julho de 2000.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  31/10/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às



430
____________________________________________________________________________

Comissões de Constituição e Justiça; de Trabalho, Previdência e Ação Social; e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade deste projeto de lei.

A Comissão de Trabalho,  Previdência  e Ação Social  opinou pela  aprovação do

projeto com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

Fundamentação

A proposição em tela dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e

Geração de Renda - Ceter -, órgão colegiado vinculado à Secretaria de Estado de

Trabalho e Emprego - Sete - e criado pela Lei nº 13.687, de 27 de julho de 2000. Ela

visa adequar o Conselho às alterações supervenientes à edição da lei supracitada,

relacionadas  à  nomenclatura  e  à  razão  social  dos  membros  que  o  compõem,

alterando seu modo de atuação com vistas a atender, de forma eficiente, à finalidade

a  que  o  Conselho  se  propõe.  O  Ceter  é  formado  por  representantes  dos

trabalhadores, empregadores e poder público, de forma tripartite e paritária,  e tem

caráter permanente e deliberativo sobre as políticas públicas de fomento e amparo à

geração  de  trabalho,  emprego  e  renda  e  à  qualificação  social  e  profissional  no

Estado.

O projeto também prevê a representação da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais no  Conselho,  por meio da indicação de um deputado integrante da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social pelo Presidente desta Casa.

No entanto,  esse  deputado  indicado  não  terá  direito  a  voto  nas  deliberações  do

Conselho.  Por  último,  destaca-se  que  o  projeto  revoga  expressamente  a  Lei  nº

13.687, de 2000, que instituiu o Ceter na estrutura administrativa do Poder Executivo.

A Comissão de Constituição e Justiça destaca em seu parecer que a Carta Mineira,

em consonância com a Constituição da República, elenca como matérias privativas

ao  Governador  do  Estado  a  criação  ou  extinção  de  órgãos  e  entidades  da

administração direta e indireta do Poder Executivo, o que abrange a organização e a

estruturação de Secretarias de Estado, órgãos colegiados, como é o caso do Ceter,
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órgãos autônomos e entidades autárquicas e fundacionais. Além disso, a Comissão

ressaltou que as competências básicas dos órgãos públicos são estabelecidas em lei,

ao passo que as atribuições secundárias decorrentes das competências  principais

podem ser  fixadas  por  regulamento.  A Comissão concluiu que o  projeto  está  em

consonância  com  os  parâmetros  constitucionais,  seja  no  tocante  ao  instrumento

normativo utilizado para a regulação da matéria, seja no que diz respeito à iniciativa

para a instauração do procedimento legislativo.

A Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social ressaltou a importância dos

conselhos de políticas públicas, a exemplo do Ceter, que são canais de participação

criados  a  partir  da  Constituição  Federal  de  1988  e  que  possibilitam  um  controle

público sobre a ação governamental e uma corresponsabilização quanto ao desenho

e  monitoramento  das  políticas  públicas.  Em  relação  a  periodicidade  anual  das

conferências a serem realizadas no âmbito do Ceter, disposta no art. 5º da proposição

sob  comento,  a  Comissão  de  Trabalho,  Previdência  e  Ação  Social  faz  algumas

observações. Segundo essa Comissão, é "preciso considerar que o período de um

ano não é razoável para a implementação das deliberações das conferências, uma

vez  que  são  de  caráter  mais  abrangente,  ao  contrário  das  ações  constantes  no

planejamento  estabelecido  pelo  Estado,  em  que  são  detalhadas  metas  físicas  e

financeiras anuais. Além disso, até o planejamento do Estado, delineado no Plano

Plurianual de Ação Governamental, é pensado para um período de quatro anos, com

a possibilidade de revisão anual”. Isto posto, a Comissão de Trabalho, Previdência e

Ação Social propõe a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 5º do projeto de lei

em análise, alterando a periodicidade da realização das conferências.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, verifica-se que o projeto não cria despesa para o Estado, uma vez que ele

apenas  regulamenta  o  Conselho  Estadual  de  Trabalho,  Emprego  e  Geração  de

Renda. Vale destacar que os membros que compõem esse Conselho, designados

pelo  Governador  do  Estado,  após  a  indicação  pelos  órgãos  e  entidades

representados, não recebem remuneração pelo desempenho de suas atribuições.

Conclusão

Em face do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.522/2012, no 1º
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turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Trabalho, Previdência e

Ação Social.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Ulysses Gomes -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 274/2011

Comissão de Cultura

Relatório

O Projeto de Lei nº 274/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, declara como

patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas

Gerais.

Aprovado no 1º turno, com a Emenda nº 1, retorna o projeto a esta Comissão a fim

de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

XVII, “d”, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a declarar patrimônio histórico e cultural de Minas

Gerais a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais e determina que o Poder

Executivo  proceda à  inscrição desse bem no Livro de Registro  dos Lugares,  nos

termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui  as formas de registros de

bens culturais de natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural

de Minas Gerais.

Durante a análise da matéria, em 1º turno, pelo Plenário desta Casa, foi aprovada

emenda desta Comissão que propôs a supressão de expressão contida no art. 2º que

determinava que o bem deveria ser registrado no Livro dos Lugares (nos termos do

inciso IV do § 1º do art. 1º do Decreto nº 42.505, de 2002). A emenda foi apresentada

em razão de a escolha do livro a ser registrado o bem e a inscrição da Orquestra

Sinfônica  do  Estado  de  Minas  Gerais  serem  competência  respectivamente  do

Conselho  Estadual  do  Patrimônio  Cultural  -  Conep  - e  do  Instituto  Estadual  do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha.
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O legislador  constituinte, por meio do art.  216 da Constituição Federal,  além de

identificar os inventários, os registros, a vigilância, o tombamento e a desapropriação

como instrumentos aptos para a proteção dos bens materiais e imateriais, ao final,

deixou o que comumente se chama de “cláusula de abertura”, ou seja, a possibilidade

de inclusão de outras formas de acautelamento e preservação.

Conforme foi explicitado por esta Comissão em seu parecer de 1º turno, em que

pese a diversidade de opiniões quanto aos procedimentos necessários para declarar

alguma  atividade  como  patrimônio  cultural,  no  mundo  jurídico  o  entendimento

majoritário  é  de  que  o  registro  de  um  bem  cultural  é  ato  eminentemente

administrativo, praticado pelo órgão estatal competente, que, no caso em questão, é

o Iepha.

Também  foi  explicitado,  no  parecer  de  1º  turno  desta  Comissão,  que  outras

proposições  com  objetivos  semelhantes  ao  da  proposição  em  análise,  foram

aprovadas nesta Casa, com o intuito de expressar às autoridades executivas e ao

Ministério  Público que o Poder Legislativo reconhece relevância cultural  em várias

atividades praticadas e que, portanto, julgava necessário serem salvaguardadas.

Dessa forma,  respeitada  a competência  deste  Parlamento  para  legislar  sobre a

matéria em questão, continuamos favoráveis à proposição em tela.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 274/2011, na

forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2012.

Elismar Prado, Presidente e relator - Luzia Ferreira - Fred Costa.

PROJETO DE LEI Nº 274/2011

(Redação do Vencido)

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  patrimônio  histórico  e  cultural  do  Estado  a  Orquestra

Sinfônica do Estado de Minas Gerais,  corpo estável da Fundação Clóvis Salgado,

vinculada à Secretaria de Estado de Cultura.
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Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro dos

bens culturais de que trata esta lei, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15 de abril

de 2002.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.782/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.782/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Timóteo o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.782/2012 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Timóteo imóvel com área de 7.906,36m², a ser desmembrada de imóvel com área

total de 20.000m², situado no Bairro Quitandinha, naquele Município.

Atendendo  ao  interesse  dessa  comunidade,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da

proposição determina que o imóvel será destinado à instalação de uma unidade do

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, bem como à construção de uma área

pública de lazer.

Com o mesmo propósito,  o art.  2º  do projeto determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia
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Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Visando  corrigir  erro  material  constante  no  Anexo  do  projeto,  apresentamos  a

Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.782/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no Anexo do projeto, a expressão “uma área de 7.906,63m2 (sete mil

novecentos  e  seis  vírgula  sessenta  e  três  metros  quadrados)”  por  “uma área  de

7.906,36m2 (sete mil novecentos e seis vírgula trinta e seis metros quadrados)”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Ulysses Gomes - Antônio Júlio - Dalmo

Ribeiro Silva.

PROJETO DE LEI Nº 2.782/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Timóteo o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Timóteo imóvel

com área  de 7.906,36m² (sete mil  novecentos  e  seis  vírgula  trinta  e  seis  metros

quadrados), descrita no Anexo desta lei, a ser desmembrada de imóvel com área total

de 20.000m² (vinte mil metros quadrados), situado no Bairro Quitandinha, naquele

Município, registrado sob o nº 8.911, a fls. 103 do Livro 3-J, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se  à  instalação de uma
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unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais bem como à construção de

uma área pública de lazer.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Timóteo não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Timóteo  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente medindo 110m (cento e

dez metros)  com a  rua 112;  fundo medindo 104,08m (cento e  quatro  vírgula oito

metros) confrontando com o lote 45, quadra 1; lado direito medindo 72,57m (setenta e

dois vírgula cinquenta e sete metros) confrontando com a rua 102; e lado esquerdo

medindo 73,58m (setenta e três vírgula cinquenta e oito metros) confrontando com a

rua 101, perfazendo uma área de 7.906,63m2 (sete mil  novecentos e seis vírgula

sessenta e três metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.551/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.551/2011, de autoria do Deput ado  Zé Maia, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.551/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Açucena imóvel

com área de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua Antônio

Alticiano, naquele Município, registrado sob o n° 1 .232, a fls. 24v/25 do Livro 10, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Açucena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma unidade de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.818/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.818/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.818/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Guaranésia
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imóvel  com  área  de  3.240m2  (três  mil  duzentos  e  quarenta  metros  quadrados),

situado naquele Município,  registrado sob o n° 4.84 8,  a fls.  281 do Livro 3-M, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaranésia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar órgãos

públicos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente -, Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.848/2012

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 2.848/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Hely  Tarqüínio,  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Gotardo  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.848/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São Gotardo o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gotardo

imóvel  com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  no  local

denominado Guarda dos Ferreiros, naquele Município, registrado sob o n° 28.730, no

Livro 3-AF, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gotardo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação do

cemitério municipal.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art.  3° -  O  Município  de  São  Gotardo encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.011/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.011/2012, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Sem-Peixe o trecho que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido

no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.011/2012

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Sem-Peixe o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído  pelo trecho entre o Km 12 e o

Km 13 da Rodovia 900-AMG-1760, denominada Rodovia Raimundo Agripino Soares,

no Município de Sem-Peixe.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sem-Peixe o

trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o “caput” passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Sem-Peixe e destina-se à instalação de via urbana.
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Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de q ue trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura

da escritura  pública  de  doação,  não lhe tiver  sido dada a destinação prevista  no

parágrafo único do art. 2°.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.071/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.071/2012,  de  autoria  do Deput ado Bosco,  que autoriza  o

Poder Executivo a doar ao Município de Serra do Salitre o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.071/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Serra do Salitre o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Serra do Salitre

imóvel  com  área  de  2.948m²  (dois  mil  novecentos  e  quarenta  e  oito  metros

quadrados),  situado  na  Rua  Getúlio  Aguiar,  s/n°,  Ce ntro,  naquele  Município,

registrado sob o n° 11.786, a fls. 23 do Livro 3-R,  no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Patrocínio.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à realização das

atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serra do Salitre.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.085/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.085/2012, de autoria do Deput ado Romel Anízio, que autoriza

o Município de Iturama a alienar imóvel doado pelo Estado por meio da Lei n° 19.995,

de 29 de dezembro de 2011, foi aprovado no 2° turno , na forma do vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.085/2012

Autoriza o Município de Iturama a alienar imóvel doado pelo Estado por meio da Lei

n° 19.995, de 29 de dezembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o Município de Iturama autorizado  a alienar  o  imóvel  doado pelo

Estado por meio da Lei n° 19.995, de 29 de dezembro  de 2011.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel a que se refere

o “caput” serão destinados ao desenvolvimento de atividades de interesse público,

respeitado o disposto no art. 44 da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de

2000.

Art. 2° - A alienação de que trata esta lei será pr ecedida de avaliação e licitação a

cargo de comissão a ser designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 3° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 19.995,  de 2011.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.213/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.213/2012, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que autoriza

o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Unaí, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.213/2012

Autoriza o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - a doar ao Município de

Unaí o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Instituto Mineiro de Gestão das Ág uas - Igam - autorizado a doar ao

Município de Unaí imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado

naquele Município,  registrado sob o n° 10.507, às f ls.  148 e 149 do Livro 3-I,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar a sede do

Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.391 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.391/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado, que dá

denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

Verdelândia, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.391/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Verdelândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Antonina Fernandes Sampaio a escola

estadual de ensino fundamental situada na localidade de Janaíba, no Município de

Verdelândia.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - João Leite.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS1 A 4 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera as Leis nºs

9.380, de 18 de dezembro de 1986; 15.465, de 13 de janeiro de 2005, e 15.961, de

30 de dezembro de 2005; e a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e dá

outras providências.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresentou.  Por  sua  vez,  a  Comissão  de Administração  Pública  opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão que a precedeu.

Esta Comissão, por seu turno, também opinou pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Incluído na ordem do dia em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, a

Emenda nº 1, do Governador do Estado; a Emenda nº 2, do Deputado Sávio Souza

Cruz; a Emenda nº 3, do Deputado Rogério Correia, e a Emenda nº 4, do Deputado



444
____________________________________________________________________________

Neider Moreira. Essas emendas vêm agora a esta Comissão para receber parecer,

nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de lei  em epígrafe prevê um conjunto  de  medidas  para  a  revisão da

política remuneratória dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - Ipsemg - e para o aprimoramento do plano de carreira dos

servidores da referida autarquia, além de criar cargos de provimento em comissão.

Durante a discussão do projeto em Plenário, foram apresentadas as Emendas nºs 1

a 4.

A Emenda nº 1, do Governador do Estado, pretende modificar o § 10 do art. 5º do

projeto de lei em análise, com vistas a alterar a data de vigência do posicionamento

decorrente da opção de jornada de trabalho, que será implementada em substituição

à jornada complementar estipulada no Decreto nº 40.449, de 1999. Entretanto, a data

de  vigência  da  opção  pela  ampliação  da  jornada  será  definida  em  regulamento,

conforme  previsão  do  §  7º.  Por  esse  motivo,  não  há  como  acolher  a  emenda

proposta.

A Emenda nº 2, do Deputado Sávio Souza Cruz, pretende dar nova redação ao art.

39 da Lei nº 19.553, de 2011. De acordo com a justificativa do autor, com o advento

da Lei Delegada nº 175, de 2007, os aposentados apostilados do Ipsemg "tiveram

parte de seus vencimentos convertida em uma rubrica denominada Recomposição de

Remuneração". No entanto, com o passar do tempo, comprovou-se que esta rubrica

não "absorvia toda a diferença entre o subsídio fixado pela referida Lei Delegada e os

antigos  vencimentos  desse  grupo  de  servidores".  Ademais,  tal  rubrica  não  foi

reajustada, motivo que, somado ao anterior, ocasionou a correção desse equívoco

por  meio  da  Lei  nº  19.553,  de  2011.  Essa  lei  estipulou,  em  seu  art.  39,  que  "a

diferença entre o provento do servidor aposentado apostilado e o valor da correlação

prevista na Lei Delegada nº 175/2007 passaria a ser denominada vantagem pessoal

nominalmente identificada", sujeita à revisão geral da remuneração dos servidores.

O autor afirma, ainda, que a correção não abrangeu os adicionais por tempo de

serviço (quinquênios e adicionais trintenários),  que continuam sendo discriminados

com rubrica própria nos contracheques e, por isso, não são reajustados, "perdendo
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seu valor com a passagem do tempo".

A  emenda  contraria  a  disposição  do  art.  37,  inciso  XIV,  da  Constituição  da

República:  “os  acréscimos  pecuniários  percebidos  por  servidor  público  não  serão

computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores”, uma

vez que determina que os adicionais por tempo de serviço incidam sobre a vantagem

pessoal.

Além disso, a emenda também viola o princípio da paridade remuneratória entre

ativos e inativos, conforme interpretação do § 8º do art. 40 da Constituição Federal,

com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, entendimento este

amparado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal abaixo transcritas:

"Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que

se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e

à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de

transição especificadas nos arts.  2º  e 3º  da EC 47/2005".  (RE 590.260, Rel.  Min.

Ricardo Lewandowski, julgamento em 24/6/2009, Plenário, DJE de 23/10/2009, com

repercussão geral.)

"Autoaplicabilidade da norma inscrita no art. 40, § 8º, da CF (na redação anterior à

promulgação  da  EC  41/2003)  -  correspondência  do  valor  dos  proventos  da

aposentadoria à totalidade dos vencimentos dos servidores em atividade - revisão

dos valores na mesma data e na mesma proporção - diretriz jurisprudencial firmada

pelo  STF."  (AI  512.023-AgR,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  julgamento  em  3/2/2009,

Segunda Turma, DJE de 13/3/2009.)

No mesmo sentido:  ARE 651.456-AgR,  Rel.  Min.  Cármen Lúcia,  julgamento em

22/11/2011, Primeira Turma, DJE de 14/12/2011.

Ademais, a alteração proposta implica aumento de despesa com pessoal para o

erário, estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais. Segundo

o art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade

Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado,

como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos

dois subsequentes e com demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio,
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sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do

Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Por fim, cabe ressaltar que o inciso II do art. 68 da Constituição Estadual determina

que é vedado o aumento de despesa em projetos de iniciativa do Governador do

Estado, ressalvada a comprovação da existência de receita.

Assim, como a emenda não atende às exigências constitucional e legal, concluímos

que existe óbice à sua aprovação.

As  Emendas  nos  3  e  4,  respectivamente,  do  Deputado  Rogério  Correia  e  do

Deputado Neider Moreira, objetivam conceder tratamento igualitário aos servidores

lotados na Capital e aos lotados no interior em relação à opção pela ampliação da

jornada de trabalho. Conforme justificativa do Deputado Neider Moreira, os requisitos

previstos no art. 5º do projeto para o servidor exercer a opção pela ampliação da

jornada de trabalho "permitiram a abrangência da norma apenas àqueles servidores

que tivessem realizado jornada de trabalho  superior  à carga horária do  cargo de

provimento efetivo, na forma do Decreto nº 40.449, de 1999, no período entre 1º de

janeiro  de  2007 e  31 de  agosto de  2012".  "Ocorre que os  servidores do Ipsemg

lotados  no  interior  apenas  puderam  realizar  a  jornada  extraordinária  prevista  no

Decreto nº 40.449/1999 até o ano de 2004, ao passo que os servidores da Capital,

com base no Decreto nº 43.863/2007, continuaram podendo realizar a aludida jornada

extraordinária."

Entretanto,  as  Emendas  nos  3  e  4  alteram  a  intenção  original  da  proposição,

podendo resultar  em ingerência na  competência  do  Poder  Executivo de organizar

seus órgãos e dispor sobre seus servidores.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nos 1 a 4, apresentadas

em Plenário, ao Projeto de Lei nº 3.452/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Carlos Arantes -

Paulo Lamac.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/12/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro e da Deputada Rosângela Reis

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Propostas  de  Emenda  à

Constituição  nºs  40  e  41/2012  -  Projetos  de  Lei  nºs  3.621  a  3.624/2012  -

Requerimentos  nºs  3.929 a  3.938/2012  -  Requerimentos  dos  Deputados  Gustavo

Perrella, Leonardo Moreira e Gustavo Corrêa, da Deputada Liza Prado, da Comissão

Especial  das  Enchentes  (2)  e  das  Comissões  de  Política  Agropecuária,  de

Participação  Popular  e  de  Transporte  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Participação Popular (2), de Administração Pública, de Esporte e de

Direitos Humanos - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado

Bosco, da Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados Paulo Guedes e Rômulo Viegas

-  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Designação  de

Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 38/2012 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação nº

69/2012 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gustavo Corrêa e Leonardo Moreira;

deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de Lei  nºs  2.551/2011 e 2.818,  2.848,  3.011,  3.071,  3.085 e 3.213/2012;

aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Política

Agropecuária, de Transporte e de Participação Popular, da Comissão Especial das

Enchentes (2) e da Deputada Liza Prado; aprovação - Requerimento nº 2.288/2011;

discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia,  Elismar  Prado,  João  Leite  e  Ulysses

Gomes,  da Deputada Maria Tereza Lara e do  Deputado Deiró Marra;  votação do

requerimento; aprovação - Requerimento nº 2.333/2012; aprovação - Requerimento

nº  2.339/2012;  aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -  Requerimentos  nºs  2.340  e

2.341/2012;  aprovação  -  Requerimento  nº  3.730/2012;  aprovação  na  forma  do
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Substitutivo  nº  1  -  Requerimento  nº  3.731/2012;  aprovação  -  Requerimento  nº

3.748/2012; discurso do Deputado Rogério Correia - 2ª Fase: Questões de ordem -

Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia;

aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para recomposição do

quórum; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012; votação nominal do projeto,

salvo emenda; aprovação; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Votação,

em 1º turno,  do Projeto de Lei nº  3.538/2012; requerimento do Deputado Rogério

Correia; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.331/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Suspensão e reabertura da

reunião  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012;

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; discursos do Deputado Sargento

Rodrigues, da Deputada Liza Prado, dos Deputados Rogério Correia, Elismar Prado,

João Leite, Paulo Guedes, Vanderlei Miranda e Sávio Souza Cruz, da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Adalclever Lopes e Lafayette de

Andrada;  votação  do  requerimento;  questão  de  ordem;  verificação  de  votação;

aprovação  do  requerimento  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.521/2012;  requerimento  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada;  aprovação  do

requerimento; verificação de votação; inexistência de quórum para votação e para a

continuação dos trabalhos; anulação da votação; questão de ordem; chamada para a

recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos;  prejudicialidade  do  requerimento  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
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Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

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

Costa -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira -  Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40/2012

Altera o “caput” do art. 34 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O  art.  34  da  Constituição  do  Estado  passa a  vigorar  com  a  seguinte
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redação:

“Art. 34 - É garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato

eletivo  de  entidade  sindical,  associação  de  classe,  entidade  fiscalizadora  da

profissão,  central  sindical,  confederação,  representativa de servidores públicos,  de

âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e

vantagens do seu cargo.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2012.

Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bosco - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Braulio Braz - Dilzon Melo

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Glaycon Franco - Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Luiz

Henrique - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

Justificação:  A presente  proposta  de  emenda  à  Constituição  pretende  alterar  o

“caput”  do  art.  34  da  Constituição  do  Estado  para  garantir  o  direito  a  todas  as

categorias de servidores públicos o direito ao afastamento de suas funções para o

exercício  de  mandato  na  direção  de  associação  de  classe,  com  a  garantia  da

percepção da remuneração e demais direito e vantagens do cargo.

O  direito  à  livre  associação  sindical  está  assegurado  no  art.  37,  inciso  VI,  da

Constituição  Federal.  Entretanto  a  representação  classista  não  é  exclusiva  da

entidade sindical,  ela pode ser exercida também por ato voluntário e individual de

trabalhadores de certa categoria profissional, que confere à entidade associativa o

poder de atuar em seu nome.

Até  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  os  servidores  públicos

estavam  impedidos  de  se  organizarem  em  sindicatos,  restrição  que  levou  essa

categoria de trabalhadores a instituir suas associações de classe que continuam, até

hoje, desempenhando o papel de organizar e representar seus associados, às vezes

de forma exclusiva, em outros casos, complementar aos sindicatos.
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Devemos compreender o texto constitucional como um direito do servidor público, e

não uma imposição para se organizar exclusivamente em sindicato, e muito menos

uma  proibição,  para  que  se  mantenha  organizado  e  representado  por  suas

associações. Isso consta explicitamente assegurado no arts. 5º, incisos XVII a XXI, e

8º da Constituição Federal.

Neste caso,  como decorrência lógica deste direito  à livre associação, o servidor

público  deve  ter  o  direito  ao  afastamento  de  suas  funções  para  o  exercício  de

mandato  na  direção  de  associação  de  classes  com  a  garantia  da  percepção  da

remuneração e demais direitos e vantagens do cargo, tal como consta no texto da

Constituição Estadual para os sindicatos, pois, de outra forma, a falta de proteção à

remuneração  integral  e  vantagens  configuraria  um  prejuízo  inibidor,  em  última

instância, do exercício do próprio direito que a Constituição cuidou de proteger.

Em síntese, o que se extrai dos comandos constitucionais é, primeiro, que o direito

fundamental  da  associação  é  pleno  e  irrestrito;  segundo,  deve  ser  livremente

exercido;  e  terceiro,  as  associações  são  autônomas  sendo  vedada  qualquer

interferência estatal.

É  importante  registrar  que  essa  previsão  constitucional  do  direito  não  é  uma

novidade  da  Constituição  de  1988,  tendo  sido  proclamado  por  todas  as  Cartas

Constitucionais desde 1981 (art. 72, § 8º), passando pela Constituição de 1934 (art.

113, item 12), pela Constituição de 1937 (art. 122, § 9º), pela Constituição de 1946

(art.  141, § 12),  pela Constituição de 1967, redação original  (art.  150,  § 28)  e na

redação da Emenda Constitucional nº 1 de 1969 (art. 53, § 28).

A nova  redação proposta  para  o  “caput”  do  art.  34  da  Constituição  Estadual  é

necessária e urgente no sentido de tornar expresso e induvidoso aquilo que preconiza

a Constituição Federal e, em última instância, desanuviar interpretações equivocadas

de órgãos da administração pública.

Desta forma, solicito apoio dos nobres pares para aprovação da presente proposta

de emenda à Constituição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antônio

Carlos Arantes e outros. Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 39/2012,

nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 41/2012

Dá nova redação ao § 1º do art. 144 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O §  1º  do art.  144 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 144 - (…)

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados

segundo a sustentabilidade ambiental dos processos de produção de bens e serviços

e  a  capacidade  econômica  do  contribuinte,  facultado  à  administração  tributária,

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades

econômicas do contribuinte.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2012.

Almir  Paraca  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin

Moura - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista -

Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo

Perrella - Inácio Franco - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

A partir  de  1988  intensificou-se,  no  Brasil,  o  olhar  do  poder  publico  sobre  a

necessidade de proteção do meio ambiente. Antes esquecidas ou pouco exigidas, leis

como  o  Código  Florestal  Brasileiro,  de  1965,  e  a  de  Política  Nacional  de  Meio

Ambiente, de 1981, passaram a ter maior aplicabilidade.

Também na sociedade a cultura de conservação e preservação ambiental passou a

ser  uma  bandeira  mais  forte.  Nas  escolas  de  primeiro  e  segundo  graus,

principalmente, a temática está sendo abordada. Enfim, há uma espécie de síndrome

ambiental que se espalha entre boa parte da população brasileira e mundial sobre a

indiscutível necessidade de se ter um olhar mais carinhoso com a natureza, para que

possa continuar a abrigar e manter a vida em todas as suas formas de expressão.
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Ainda temos muito que avançar  para atingir  um nível  satisfatório  de proteção e

preservação de ecossistemas e recursos naturais.  Reconhecemos que demos, no

Brasil, muitos passos importantes. Entre esses passos, poderia mencionar a Lei de

Política Nacional  de Recursos Hídricos,  de  1997,  e a Lei  da Política Nacional  de

Resíduos Sólidos, de 2010. E mais recentemente, no plano federal, destaco ainda a

edição do novo Código Florestal Brasileiro, em 2012.

No Estado de Minas, podemos também destacar legislações importantes na seara

ambiental: a Lei de Proteção à Biodiversidade, de 2002, a de Política Estadual de

Resíduos Sólidos, de 2009, e a de criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável, em 1995, no plano institucional.

Contudo, como dissemos, precisamos avançar muito ainda. No último relatório do

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, de 2012, da ONU, a situação do

Planeta Terra, em termos ambientais, é sombria para as próximas décadas. Elevação

bastante acentuada da temperatura, perda de biodiversidade, catástrofes naturais e

desertificação são alguns cenários apontados nesse documento como inevitáveis, em

decorrência das atividades desenvolvidas pelos seres humanos para a satisfação de

suas necessidades. Será que precisamos mesmo de tanta intervenção na natureza

para a satisfação das necessidades humanas? Acreditamos que não.  Precisamos

refletir  sobre  nosso  consumo  desenfreado,  sobre  nossa  forma  de  lidar  com  a

natureza,  sobre nosso modo de produção de bens e serviços,  enfim,  precisamos

constantemente reavaliar nossas ações de intervenções na natureza para satisfação

de nossas necessidades. Não podemos exigir da natureza mais do que ela pode nos

oferecer.  Precisamos  praticar  sustentabilidade em  todas  as  suas  dimensões.  E  é

nesse  ponto,  o  da  sustentabilidade,  que  se  insere  a  proposta  de  emenda  à

Constituição apresentada ao exame desta Casa.

Se, em matéria tributária, a sustentabilidade é praticada, é forçoso reconhecer que

esse conceito no campo tributário é utilizado de forma muito tímida e incipiente pelo

poder público. Por isso se impõe uma discussão sobre essa temática, tal o alcance

que a sustentabilidade poderá,  a médio e longo prazos,  promover  na geração de

processos ambientais mais adequados de produção de bens e serviços.

De nossa parte,  estamos convencidos da necessidade da inserção expressa do
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conceito de sustentabilidade em matéria tributária na Constituição do Estado e do

Brasil. E a sociedade e os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, o que pensam a

respeito disso?

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.621/2012

Dispõe sobre o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos hospitais

das redes pública e privada de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os hospitais das redes pública e privada de saúde do Estado que realizam

cirurgias ficam obrigados a adotar os procedimentos estabelecidos nesta lei com o

objetivo de evitar a ocorrência de erros médicos nos procedimentos cirúrgicos.

Art. 2º - As instituições de saúde a que se refere o art. 1º desta lei deverão, em cada

leito, proceder à identificação completa do paciente, com a data de nascimento, o

nome da mãe e o do médico assistente.

Art.  3º  -  Antes  de  cada  cirurgia,  deverá  ser  feito  um  “check  list”  no  qual  será

perguntado ao paciente, estando ele consciente, seu nome completo e a identificação

correta da parte do corpo a ser operada.

Art. 4º - Em cada cirurgia a ser realizada nas instituições de saúde a que se refere o

art. 1º desta lei, o paciente, estando consciente, deverá ser informado sobre o nome e

a  função  de  cada  um  dos  integrantes  da  equipe  médica  que  irá  realizar  o

procedimento.

Art. 5º - Na eventualidade de não estar o paciente consciente, as informações de

que  tratam  os  arts.  3º  e  4º  desta  lei  deverão  ser  prestadas  por  parente  ou

acompanhante devidamente identificado.

Parágrafo  único  -  Se  o  paciente  não  tiver  acompanhante,  sua  identidade  e  as

demais  informações  previstas  nesta  lei  deverão  ser  atestadas  por  integrante  da

equipe  responsável  pela  cirurgia,  com  base  em  seu  prontuário,  em  documento

assinado.

Art. 6º - Os responsáveis pelas instituições de saúde que descumprirem o disposto

nesta lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades:
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I - advertência, quando da primeira autuação da infração;

II - multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo único - A multa a que se refere o inciso II deste artigo será fixada entre

R$1.000,00  (mil  reais)  e  R$100.000,00  (cem  mil  reais),  a  depender  do  porte  do

estabelecimento,  com  seu  valor  atualizado  pelo  Índice  Nacional  de  Preços  ao

Consumidor Amplo ou por qualquer outro indicador que venha substituí-lo.

Art.  7º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  noventa  dias  após  sua

publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Os erros médicos são um problema que aflige e atinge pacientes de

todo o mundo, inclusive nos países mais desenvolvidos. No Brasil, essa realidade não

é  diferente,  pois  são  recorrentes  as  denúncias  sobre  erros,  como  amputações

equivocadas de membros, tratamentos aplicados a um paciente quando deveria ter

sido empregado em outro, mortes causadas por erros em procedimentos, a exemplo

da ministração errada de medicamentos, entre vários outros casos que, se não forem

adotadas medidas eficazes, continuarão a fazer parte da rotina dos hospitais.

A  Associação  Médica  Brasileira  defende  que  é  necessária  uma  mudança  de

paradigma em relação ao uso de medicamentos. A entidade preconiza que não basta

um medicamento ter qualidade garantida, mas que é necessário garantir que o seu

processo de utilização também seja seguro. De acordo com a Associação Médica

Brasileira,  apesar  de  os  erros  na  administração  de  medicamentos  serem,  por

definição,  evitáveis,  eles  se  constituem  atualmente  em  sério  problema de  saúde

pública, pois provocam mortes e desperdício importante de recursos financeiros no

sistema de saúde.

Por  outro  lado,  um  estudo  realizado  em  10  bons  hospitais  americanos  por

pesquisadores de Harvard, a mais antiga universidade dos Estados Unidos e também

considerada a melhor do mundo, expôs um realidade já amplamente conhecida no

meio médico: 25% dos pacientes internados sofrem algum tipo de dano durante sua

internação nos hospitais americanos. Trata-se de uma realidade bem semelhante à
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verificada  nos  hospitais  brasileiros,  de  acordo  com  o  Consórcio  Brasileiro  de

Acreditação,  entidade  que  avalia  os  hospitais  interessados  em  obter  o  selo  de

qualidade  da  Joint  Comission  International,  líder  mundial  de  certificação  de

organizações de saúde.

Segundo a entidade, em alguns hospitais o índice de erros na identificação dos

pacientes pode chegar a 40%, devido ao costume brasileiro de escrever o primeiro

nome  e  o  último  sobrenome  do  paciente  sem  considerar  outras  formas  de

identificação, como a data de nascimento ou o nome da mãe do paciente. Assim,

consideramos fundamental estabelecer parâmetros que assegurem que o tratamento

e a medicação ofertados a todos os pacientes das redes pública e privada de saúde

sejam adequados.

É importante destacar, ainda, que o objetivo desta lei é que sejam alcançados nos

hospitais mineiros os padrões de qualidade preconizados pela Organização Nacional

de  Acreditação,  entidade  responsável  por  emitir  os  certificados  de  qualidade  na

assistência à saúde nos hospitais brasileiros.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para aprovação deste

projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.622/2012

Dá a denominação de Vereador Maurício Morais ao trecho que liga a Rodovia BR-

381 à Penitenciária Estadual Francisco Floriano de Paula, localizada no Município de

Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Vereador Maurício Morais o trecho que liga a Rodovia

BR-381 à Penitenciária Estadual Francisco Floriano de Paula, localizada no Município

de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2012.

Bonifácio Mourão

Justificação: Maurício Morais Santos filho de Aétio de Jesus Santos e Ruth Morais,
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nascido  em  Ladainha,  no  Estado de  Minas  Gerais,  no  dia  27  de  julho  de  1959,

estabeleceu-se em Governador Valadares, onde constituiu família e permaneceu até

a morte, em 2012. Ali se casou com a advogada Raquel Amorim, e tiveram três filhos:

Bernardo (in memoriam), Sara e Miguel.

Advogado e funcionário público, se destacou como Vereador da Câmara Legislativa

de  Governador  Valadares,  sendo  reconhecido  como  um  dos  parlamentares  mais

atuantes  daquele  Município.  Em razão  do seu trabalho,  foi  indicado  ao  cargo  de

Secretário  Municipal  de  Governo  (1997-2000)  e  posteriormente  de  Secretário  de

Obras (2005-2008). Em 2011 foi contemplado pela Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais com a Medalha do Mérito Legislativo, como reconhecimento de seu

trabalho.

Homem íntegro e conciliador, sua presença sempre foi marcada por forte vocação

na luta pelos interesses da população valadarense. Idealizador do campeonato de

voo livre, foi responsável por projetar Governador Valadares para o Brasil e para o

mundo e a cidade foi reconhecida como Capital Mundial de Voo Livre.

Ainda,  foi  idealizador  e  criador  do  programa denominado Passos da Liberdade,

destinado à recuperação de detentos do sistema prisional. Através de seu esforço e

dedicação, lutou incansavelmente pela melhoria das condições de vida da população

de Governador Valadares, onde tinha um expressivo reconhecimento.

Admirado por todos os que com ele conviveram, seu nome está definitivamente

ligado  à  história  da  cidade,  por  suas  ações  relevantes  como  representante

democrático daquele povo.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.623/2012

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de deze mbro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art.  11  -  O  IPVA será  recolhido  por  meio  da  rede  bancária  credenciada  pela

Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em

cota única ou em seis parcelas mensais consecutivas.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2012,

Carlos Henrique

Justificação: O jornal “Hoje em Dia” publicou na edição do dia 1º/12/2012 matéria

dando conta de que a inadimplência relativa ao IPVA passa de R$1.000.000.000,00

no Estado. A reportagem mostra ainda que 948.030 guias de recolhimento deixaram

de ser pagas neste ano, o que representa 15% do total, e que, nos últimos três anos,

do total de 6,2 milhões de guias do IPVA, 2,4 milhões não foram pagas em Minas

Gerais.

Primeiramente, em relação à emissão de guias, estas deixaram de ser emitidas e

encaminhadas  no  endereço  de  cadastro  do  proprietário  de  veículos  automotores,

passando  o  contribuinte  a  ter  de  se  dirigir  a  uma  agência  bancária  da  rede

credenciada para pagamento do IPVA ou, em outra opção, a emitir as guias no “site”

da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF.  Criaram-se,  assim,  duas

responsabilidades para o contribuinte,  que, apesar de ter  a obrigação de pagar  o

tributo, deveria continuar recebendo em seu endereço as guias - a guia única e a guia

referente às parcelas vincendas. Tal medida se revela importante principalmente para

aqueles contribuintes que têm dificuldades de utilizar caixas eletrônicos e optam pelo

pagamento do imposto na rede bancária ou em casas lotéricas.

A alteração aqui  proposta,  qual  seja  parcelar  o  valor  do  tributo  devido em seis

parcelas,  criaria  para grande parte dos contribuintes uma facilidade a mais e não

alteraria a logística da SEF e do Detran-MG, que somente escalona a liberação do

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo para os contribuinte em dia com o

tributo a partir do mês de julho, e geraria a possibilidade real de reduzir, em muito, a

inadimplência.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.624/2012

Declara de utilidade a Associação Beneficente Shammah - ABS -,  com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Shammah -

ABS -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2012.

Carlos Henrique

Justificação:  A  proposição  tem  como  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Beneficente Shammah. Como se pode observar da documentação que

acompanha o  processo,  a entidade presta relevante  serviço social  à  comunidade,

promovendo  a  educação,  a  cultura,  a  segurança  alimentar,  o  desenvolvimento

econômico e social e o combate à pobreza.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  não

remuneradas  pelo  exercício  de  suas  funções.  Não  distribui  lucros,  vantagens  ou

qualquer  tipo  de  bonificações  a  seus  dirigentes,  associados  ou  mantenedores,

destinando a totalidade de suas rendas ao cumprimento de suas finalidades.

Apresento o projeto de lei em tela também por atender a instituição aos requisitos

previsto  na  Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  dispõe  sobre  a  declaração  de  utilidade

pública, oportunidade em que peço o apoio de meus pares para a sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.929/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Extrema por esse Município ter

conquistado,  no  Índice  Firjan  de  Desenvolvimento  Municipal,  a  1ª  colocação  no

"ranking" estadual e a 26ª em nível nacional. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.930/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com o  Sr.  Antônio  Fabrício  de  Matos  Gonçalves  por  sua
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posse como Presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas.

Nº 3.931/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas pelos

42 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 3.932/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  Coronel  Paiva  pela  conquista  da

medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, edição

de 2012, pelo aluno David Henrique da Costa. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.933/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Disque-Denúncia pela comemoração de seus 5 anos de

existência. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.934/2012, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Escritório  de  Advocacia  Santos  Rodrigues  Advogados

Associados pelo aniversário de 10 anos de atuação, em 6/12/2012. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 3.935/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Priscila Ariane Loschi,  estudante da Uemg, pela conquista do

Prêmio Jovem Cientista 2012, do CNPq, na categoria Estudante do Ensino Superior,

com  o  projeto  "Materiais  de  mudança  de  fase  aplicados  no  design  de  tecidos

inteligentes". (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.936/2012, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com Rodrigo Gonçalves Dias, do Município de Itajubá, pelo estudo

"Avanços em genômica para diagnósticos moleculares no esporte", que conquistou o

Prêmio Jovem Cientista 2012 na categoria Graduado, e com Priscila Ariane Loschi,

do Município de Barbacena, pelo projeto "Materiais de mudança de fase aplicados no

design  de  tecidos  inteligentes",  na  categoria  Estudante  do  Ensino  Superior.  (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 3.877/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)

Nº  3.937/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre
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possível  atraso  nos  repasses  dos  recursos  dos  convênios  Caade-Sedese  às

instituições que atendem às pessoas com deficiência, detalhando quais as prestações

pendentes  de  repasse  e  o  motivo  do  atraso,  se  for  o  caso;  quais  as  medidas

administrativas saneadoras adotadas pelo órgão; e qual o valor atual do repasse por

aluno,  se  é  adequado  e,  em  caso  negativo,  se  existe  estudo  em  andamento

objetivando sua revisão. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.938/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para o

empenho na criação de 300 cargos de Oficial de Apoio Judicial e 65 cargos de Oficial

Judiciário.

Do  Deputado  Gustavo  Perrella  em  que  solicita  seja  autorizada  a  criação,  pela

Gerência-Geral de Rádio e Televisão da ALMG, de curso de capacitação em inglês e

espanhol, tendo em vista a importância dessa capacitação para os campeonatos de

seleções de futebol em 2013 e 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. (- À Mesa da

Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Leonardo

Moreira  e  Gustavo  Corrêa,  da  Deputada  Liza  Prado,  da  Comissão  Especial  das

Enchentes (2) e das Comissões de Política Agropecuária, de Participação Popular e

de Transporte.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Participação  Popular  (2),  de  Administração  Pública,  de  Esporte  e  de  Direitos

Humanos.

Questões de Ordem

O  Deputado  Carlos  Mosconi  -  Sr.  Presidente,  em  primeiro  lugar,  gostaria  de

cumprimentá-lo pela sua reeleição hoje, muito merecida, justa, em que contou com o

apoio total da Casa.

A razão desta minha questão de ordem é a necessidade de falar de um problema

grave em nosso país. Nos últimos dias, o Brasil inteiro viu pela mídia, principalmente

pela televisão, uma fila macabra de mulheres e homens idosos que passaram a noite

inteira na expectativa de conseguir atendimento no hospital de ortopedia do Rio de
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Janeiro.  Esse hospital  pertence ao Ministério  da  Saúde,  portanto,  trata-se  de  um

hospital federal.

As  pessoas  ficaram  esperando  durante  toda  a  noite,  para  quê?  Para  serem

atendidas  em  seguida?  Não,  Sr.  Presidente.  Para  receber  uma  possível,  uma

provável, eu diria até uma improvável senha para o atendimento que ocorreria em

seguida. Sr. Presidente, o que é “em seguida”? Vou responder a V. Exa. “Em seguida”

seria no primeiro semestre ou no segundo semestre do ano que vem ou lá para o

outro  ano.  Pessoas  de  idade,  com  problemas  ortopédicos  estão  esperando

atendimento.  E  esses  problemas,  Sr.  Presidente,  causam  muita  dor.  As  pessoas

sentem muita dor no corpo em razão de problemas ortopédicos. E elas vão até lá

receber  uma  senha  para  um  atendimento  que  ninguém  sabe  quando  ocorrerá.

Deputado João Leite, depois disso, o Ministério da Saúde, com desfaçatez absoluta,

diz:  “Os  que  não  puderam  ficar  na  fila  poderão  fazer  marcação  de  consulta  por

telefone”. E a televisão mostrou como funciona a marcação por telefone. O telefone

fica ocupado a vida inteira, sem nenhum atendimento. É assim, Sr. Presidente, que a

população deste país é tratada pelo Ministério da Saúde.

E mais: tenho em mãos um ofício - depois vou passá-lo às mãos de V. Exa. - do

Ministro da Saúde Alexandre Padilha, enviado ao relator do Orçamento no Congresso

Nacional,  Romero  Jucá.  Todos  nós  aprovamos  e  sabemos  da  luta  para  a

regulamentação da Emenda nº 29. Esta Casa, graças à iniciativa de V.  Exa.,  está

fazendo essa grande campanha, o Assine+Saúde, que está se estendendo para o

Brasil  inteiro,  para  que este  País  recomponha o  orçamento  da  saúde a partir  da

participação do governo federal com os 10% que ele não quer aplicar. Sr. Presidente,

a  regulamentação  levou  em consideração  o  que  muitos  diziam,  principalmente  a

Oposição, ou seja, que não podia haver saneamento, hospitais-escolas, isso e aquilo.

Pois bem, a regulamentação foi feita e, felizmente, Minas Gerais a aceitou, inclusive

colocando os 12%, conforme regulamentação da Emenda nº 29, para os Estados.

Mas o que o Ministro  está  pedindo? Está solicitando um retrocesso absoluto,  Sr.

Presidente. Ele quer que constem no orçamento da saúde para o próximo ano alguns

itens,  que,  aliás,  já  foram  retirados  há  muito  tempo.  Entre  esses  itens,  citamos:

Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, a agência que cuida dos planos de
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saúde privados. Dessa forma, vamos gastar o dinheiro da saúde, o recurso destinado

à saúde do povo brasileiro, com a saúde privada. Ora, o SUS já está nadando em

dinheiro, está sobrando dinheiro, e agora vamos gastar com a saúde privada, com os

planos de saúde. É isso que ele está pedindo, e tudo está aqui, no ofício. E mais:

resíduos sólidos. Esse item nunca havia entrado na lei complementar da saúde nem

na regulamentação da Emenda nº 29. Isso é uma inovação, colocar os recursos da

saúde para cuidar do lixo no País. Outro item: saneamento básico. Está aqui,  Sr.

Presidente, foi retirado, foi objeto de muitas críticas da Oposição. Ela passou muito

tempo falando sobre isso, dizendo que isso não poderia fazer parte do orçamento da

saúde. O pedido do Ministro está aqui. O que mais? Academias de saúde, academias

ao ar  livre,  com equipamentos de fisioterapia  para que a ginástica seja  feita  nas

praças no nosso país. Pergunto, Sr. Presidente, por que não colocou o ar, a água?

Tudo isso também é saúde. Como é isso? Sr. Presidente, deixo aqui o meu repúdio

total e absoluto a essa atitude do Ministro da Saúde, que desconsidera a população e

o sofrimento do povo brasileiro. Recordo, mais uma vez, o que ocorreu no Rio de

Janeiro, na fila que se formou no hospital de ortopedia, quando milhares de pessoas

foram desrespeitadas,  não tiveram garantido o seu direito mínimo de atendimento

pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi a palavra porque precisamos

pautar  uma discussão  sobre  a  decisão da  Cemig,  mais  uma vez,  contra  o  povo

mineiro,  em  relação  à  tarifa  de  energia  elétrica  para  o  Brasil,  interferindo

negativamente em todo o procedimento. Na verdade, a Cemig optou por não renovar,

em especial as suas usinas, para baixar a conta de luz, conforme medida provisória

da  Presidenta  Dilma  para  que  no  Brasil  a  energia  tivesse  um preço  mais  baixo.

Infelizmente,  a  Cemig,  a  Cesp e  a  empresa do Paraná,  que,  por  opção  político-

ideológica, são governadas pelo PSDB, colocaram-se contrárias à redução da tarifa

de energia elétrica. O Senador Aécio Neves, aquele que quebrou Minas, agora disse

no Congresso Nacional e no Senado que irá entrar na Justiça e no STF contra a

medida provisória,  portanto colocando em risco a chance de a energia elétrica no

Brasil  ter  custo  mais  baixo.  Quero  apenas  citar  alguns  dados  para  que  nossa

população entenda por que isso acontece. Em 2010, a Andrade Gutierrez recebeu
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R$295.000.000,00  de  dividendos.  Em  2011,  já  recebeu  R$185.000.000,00,  com

garantia  de  mais  R$120.000.000,00  de  dividendos  extraordinários.  Ou  seja,  já

recebeu  R$600.000.000,00.  A  Andrade  Gutierrez  comprou  as  ações  por

R$500.000.000,00. De 2010 até hoje, já recebeu R$600.000.000,00. A Cemig deve

atingir R$3.000.000.000,00 de lucro, e espera receber mais R$2.000.000.000,00 da

dívida do governo. Assim, a Andrade Gutierrez vai ganhar mais R$720.000.000,00.

Esse dinheiro é pago para lucro ao invés de se reduzir a tarifa de energia no Brasil. O

que a Presidenta Dilma quer não é terminar com o lucro, mas diminuí-lo. A Cemig, em

vez de ter R$2.000.000.000,00 de lucro, teria em torno de R$400.000.000,00. Ela se

coloca contrária a isso exatamente no interesse dos sócios acionistas, especialmente

a Andrade Gutierrez. Ora, é necessário que o povo brasileiro não continue a pagar a

maior tarifa residencial de energia do mundo. E as indústrias pagam a quarta tarifa

mais cara do mundo. Portanto, o custo Brasil fica muito mais caro. As medidas da

Presidenta Dilma podem reduzir a conta em 24%. Era a média que esperávamos,

mas  agora  abaixará  exatamente  pelas  medidas  colocadas  na  expectativa  da

diminuição da conta de luz.  A Presidenta Dilma já disse que o fará,  e não tenho

dúvida  disso,  porque  ela  abaixou os  juros  bancários.  A Presidenta  disse  que iria

abaixar os juros dos banqueiros, e isso foi feito, a Presidenta os enfrentou. Hoje o

Brasil tem de fato uma taxa de juros razoável. Ela também fará igual com a conta de

luz, querendo ou não o Senador Aécio Neves, aquele que quebrou Minas. Deputado

Hely Tarqüínio, a Presidenta vai abaixar a conta de luz. Pode o Senador Aécio Neves

fazer o que quiser no Senado. Se a Presidenta enfrentou banqueiro e abaixou a taxa

de juros, não vai ser por causa de Aécio Neves e Andrade Gutierrez que a Presidenta

vai voltar atrás. Vamos abaixar essa conta, que é um compromisso que a Presidenta

Dilma assumiu com o nosso país. Ela vai fazer isso. Hoje, falou de maneira muito

clara:  tão  importante  quanto  abaixar  a  conta  de  luz,  Deputado  Hely  Tarqüínio,

Deputados e Deputadas, foi reduzir os juros de banco. E ela disse que os dois são

compromissos  com  o  povo  brasileiro,  e  assim  será  feito.  Então,  peço  ao  povo

brasileiro que fique de olho. Não podemos ter uma empresa como a Cemig para fazer

defesa de acionistas. A empresa deve estar a serviço do povo mineiro, reduzindo a

tarifa de energia. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Quero saudar os queridos visitantes. Sejam muito bem-vindos à

Casa de vocês.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco* - Vou conceder, caro Deputado João Leite, 3 minutos de meu

tempo, porque tenho várias matérias a serem apresentadas.

O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado, Excelência. Lamento muito a

continuidade desses ataques pessoais no Parlamento. É uma tentativa de destruição

da imagem do Senador  Aécio  Neves,  Governador  reeleito  em Minas Gerais,  que

deixou o governo com 94% de aprovação. Aécio ligou 230 cidades de Minas Gerais,

que não tinham ligação, fez a Cemig iluminar cerca de 900 campos de futebol amador

dos pobres do Estado de Minas Gerais.

Vimos os Deputados da Oposição utilizarem agora a Rádio Itatiaia para falar mal do

Senador Aécio Neves. Eles não conseguem explicar como a valente Presidente Dilma

vetou os “royalties” do minério para Minas Gerais, tirando quase R$1.000.000.000,00

deste Estado. Depois vêm falar da Andrade Gutierrez. É a maior patrocinadora do PT.

Estão aqui os números. O PT recebeu dinheiro da Andrade Gutierrez. Ele está se

beneficiando  da  mesma  Andrade  Gutierrez  que  recebeu  R$400.000.000,00  para

limpar a Lagoa da Pampulha, dados pelo Prefeito Pimentel. Está limpa a Lagoa da

Pampulha?

Lamento  que  venham  aqui  tentar  desmerecer  essa  figura  de  Minas  Gerais,

respeitada pelos mineiros. Quero a resposta do PT. Por que o PT tirou o dinheiro de

Minas Gerais? Por que o PT está quebrando Minas Gerais e os Municípios mineiros

ao tirar o dinheiro dos “royalties” para Minas Gerais? Porque o Ministro da Saúde está

deixando a população nas filas? O paciente leva um ano para ser atendido. Agora

mandam contar, como dinheiro da saúde, lixo e academia na praça. E agora vêm aqui

falar  de  Aécio Neves.  O PT está falando contra Minas Gerais.  Isso é inaceitável,

Deputado Bosco. Minas Gerais não aceita isso.

Não seremos enganados. Estão aqui  os números da Eletrobras, que só investiu

40%  no  Brasil  até  agora.  Estamos  em  dezembro.  Começaram  as  demissões

voluntárias na Eletrobras para pagar essa graça. Por que a Presidente Dilma não
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abre mão dos 11 impostos federais? Ela quer tirar recursos do ICMS, quer dinheiro do

Estado de Minas Gerais e dos Municípios. Por que não utiliza dinheiro federal? Por

que não faz graça com o dinheiro federal?

Agradeço  muito  ao  Deputado  Bosco.  Essa  é  uma  indignação  nossa.  Não  nos

calaremos diante dessa tentativa de tirar o que foi conquistado pelo Senador Aécio

Neves. A valente Dilma quebrou Minas Gerais ao tirar os “royalties” deste Estado.

Muito obrigado.

O Deputado Bosco* - Eu que agradeço ao amigo e Deputado João Leite. Quero ser

solidário ao nosso Senador  Aécio  Neves.  Tenho certeza absoluta,  Deputado João

Leite,  público  presente,  telespectadores,  de  que  o  nosso  ex-Governador  e  atual

Senador  da República não é de forma alguma contrário  à redução das tarifas de

energia elétrica em Minas Gerais e em nenhuma parte deste país. O que o Senador

tem defendido são os critérios propostos pela Presidência da República. Fica claro

que  estamos  acompanhando  esse  assunto,  juntamente  com  a  Assembleia,  com

inúmeros Deputados desta Casa. Queremos deixar claro ainda, com toda convicção,

que o Senador Aécio Neves não é contra a redução de tarifa da energia elétrica. Pelo

contrário, ele é a favor, mas com critério, de forma a permitir que, no caso da Cemig,

ela possa continuar fornecendo energia com qualidade e atendendo a contento todos

os mineiros.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Ele não deixará o Estado de Minas Gerais

nem os Municípios mineiros quebrarem, como o PT quer.

O Deputado Bosco* - Fica o nosso abraço ao Senador e também ao PSDB, por ter

tido, nesta semana, a lucidez de lançar o nome do mineiro Aécio Neves como pré-

candidato à Presidência da República para 2014.

Presidente, dando início à apresentação dos nossos trabalhos, eu não poderia, de

forma alguma, iniciar a nossa fala sem deixar de cumprimentar V. Exa e render as

nossas  homenagens  ao  nosso  querido  e  dileto  amigo,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente desta Casa. Tenho certeza absoluta, meu caro Presidente Dinis, de que os

fatos  que o levaram à  recondução a  essa cadeira  maior  do  Poder  Legislativo  de

Minas Gerais  se devem à competência e ao comprometimento de V.  Exa.  com a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, acima de tudo, com todos os mineiros e
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mineiras. Tenho certeza de que todos os votos que V. Exa. recebeu no dia de hoje,

que  o  credenciaram  a  mais  dois  anos  de  mandato  frente  a  essa  Presidência,

representam  a  vontade  e  o  desejo  de  todos  os  mineiros  e  mineiras  em

reconhecimento a esse grande trabalho que está sendo realizado por V. Exa. Foram

inúmeras as ações que V. Exa., juntamente com a Mesa Diretora e com o apoio de

todos os Deputados desta Casa, lançou no ano passado e neste ano e que estão

tendo resultados positivos diretamente na vida de todos os mineiros e mineiras.

Ressalto aqui as inúmeras campanhas, como a campanha Assine + Saúde, que

busca prioritariamente  maior  comprometimento,  maiores investimentos do governo

federal em relação à saúde, não só de Minas, mas de todo o Brasil. Ressalto aqui

também, Sr. Presidente, que a comissão especial que V. Exa. instituiu nesta Casa,

sobretudo da maior importância, em prol da juventude de Minas Gerais, tem como

meta principal  o combate ao “crack” no Estado.  Ressalto ainda, Sr.  Presidente,  a

campanha que V. Exa. lançou não só em Minas Gerais, mas em todos os Estados da

Federação deste nosso país, que é a renegociação da dívida pública dos Estados

com a União. Essa dívida está assolando os Estados e dificultando uma gestão mais

proativa,  mais  positiva  dos  governos  estaduais,  em  virtude  do  grande

comprometimento com uma dívida praticamente impagável. Quero também enfatizar

o seminário do combate à pobreza, que V. Exa. colocou como meta prioritária no seu

primeiro  mandato.  Esse  seminário  chegou  a  todo  o  Estado,  combatendo  e

conhecendo a realidade de cada região e as peculiaridades de cada Município em

relação à pobreza.  Sabemos que esse é um assunto em que muitos  políticos  do

Estado e  até  mesmo do País  não gostam sequer  de tocar;  um assunto que não

gostam de discutir e debater. Mas V. Exa. arregaçou as mangas e fez com que a

Assembleia Legislativa conhecesse essa triste realidade. E não só nos fez conhecer,

mas também propôs políticas públicas de combate e de erradicação da pobreza em

Minas Gerais.

Quero ressaltar também, Sr. Presidente, o “Fórum Técnico Segurança nas Escola -

por uma Cultura de Paz”, que V. Exa. também lançou na sua gestão, em parceria com

a  nossa  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  com  a  Comissão  de

Segurança Pública. Esse fórum resultou na criação do Forpaz, que realmente tem
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mudado a realidade da segurança nas escolas de Minas Gerais.

Sr. Presidente, por tudo isso e muito mais, rendo minhas homenagens a V. Exa. e a

todos os integrantes da Mesa atual e da Mesa que foi hoje eleita, a ser composta

pelos  Deputados  José  Henrique,  Vice-Presidente;  Dílzon  Melo,  1º-Secretário,

competente Secretário,  que realmente tem defendido os interesses desta Casa e,

sobretudo, ouvido os parlamentares com muita atenção e zelo; Alencar da Silveira Jr.,

3º-Secretário;  Hely  Tarqüínio,  2º-Vice-Presidente;  Adelmo  Carneiro  Leão,  3º-Vice-

Presidente; e Neider Moreira, assumindo a 2ª-Secretaria e reforçando esse novo time.

A todos  os  senhores  nossos  cumprimentos  e  o  desejo  de  que  conduzam  este

importante Parlamento da melhor forma possível e, acima de tudo, com competência.

Sr.  Presidente,  a  exemplo  do  Deputado  Durval  Ângelo,  que  fez  questão  de

mencionar alguns méritos que V.  Exa. obteve este ano, eu não poderia deixar de

ressaltar  o  mérito  do  administrador  público.  Esse  foi  um  destaque  que  V.  Exa.

recebeu  na  nossa  querida  cidade,  Araxá,  por  iniciativa  da  Federaminas.  No  XV

Congresso da Federaminas, realizado no mês passado, com a presença de mais de

240 Municípios  de Minas Gerais e dos mais  de mil  empresários que participaram

efetivamente  desse  congresso,  V.  Exa.  foi  homenageado.  Em  nome de  todos  os

empresários de Minas Gerais, reconheceram a administração séria e proativa com

que V. Exa. tem conduzido os destinos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Fica, portanto, o reconhecimento da Federaminas, por intermédio do seu Presidente,

Wander Luís, e a divulgação para toda a Minas Gerais desse evento importante em

que V. Exa. foi muito bem homenageado. Quero saudar também o ex-Deputado desta

Casa, nosso amigo e irmão, Doutor Viana. Obrigado pela presença.

Sr. Presidente, também quero fazer uma referência importantíssima ao avanço da

qualidade da educação no Estado. Caros Deputados e Deputadas, público que nos

honra com sua presença,  militares  do Corpo de Bombeiros  e da  Polícia  Militar  e

também representantes da saúde de Minas Gerais, este ano foi realizada a oitava

edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. Novamente, Minas Gerais se destaca

entre todos os Estados da Federação nessa olimpíada, sendo o Estado que mais

obteve medalhas. Isso demonstra o comprometimento da educação em Minas Gerais,

tanto  dos  profissionais  da  educação  quanto  dos  dirigentes  da  Secretaria  de
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Educação. Aproveito para cumprimentar a Secretária Ana Lúcia Gazzola, bem como

os  profissionais  da  educação das  instituições  federais  e  municipais.  Sem  dúvida,

Minas Gerais, pela sexta vez consecutiva, obteve um grande resultado na Olimpíada

Brasileira  de  Matemática.  Esse  resultado  é  inquestionável  porque  o  evento  é

realizado pelo MEC e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e conta com o apoio do

Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  -  CNPq  -  e  da

Sociedade Brasileira de Matemática.

Minas Gerais faz a diferença e, desta vez, na Olimpíada Brasileira da Matemática.

Deixo  os  nossos  parabéns  a  todos  os  seus  participantes,  a  todos  aqueles  que

alcançaram destaque e certamente representarão o Estado em âmbito internacional a

partir do desdobramento dessa olimpíada. Tenho a certeza de que Minas continuará

avançando,  da  mesma  forma  como  ocorreu  no  Índice  de  Desenvolvimento  da

Educação Básica - Ideb. A Deputada Luzia Ferreira usará a tribuna daqui a pouco e

fará referência aos resultados. Minas foi destaque mais uma vez ao liderar o Ideb,

demonstrando que está no caminho certo.

Eram essas as nossas palavras, Sr. Presidente. Teríamos outros assuntos a tratar,

mas o faremos numa próxima reunião. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, Sr.

Presidente, receba as nossas homenagens.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Obrigado  pela  gentileza  e  pela

generosidade, Deputado Bosco. Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira* - Sr. Presidente, agora duplamente Presidente, pois foi

reeleito. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros da Mesa desta Casa pelo

trabalho desempenhado nos dois primeiros anos desta legislatura - e que certamente

continuará  a  ser  desempenhado  de  forma  até  melhor,  em  razão  da  experiência

acumulada  e  do  entrosamento  não  somente  aqui,  no  Plenário,  mas  também  na

direção da Casa. Deixo aqui esse registro de cumprimento e de votos de um trabalho

que persiga esse caminho, com uma Assembleia aberta à população, discutindo os

grandes assuntos de interesse da sociedade. Fazemos política para melhorar a vida

das  pessoas,  para  ajudar  o  nosso  Estado  e  o  nosso  país  a  crescer,  criando

oportunidades para que os cidadãos tenham sua dignidade restabelecida.
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Quero falar de dois assuntos. Primeiramente, pego um gancho na fala do Deputado

Bosco, Presidente da Comissão de Educação. Sempre que discutimos educação, o

fazemos com os olhos no futuro, porque, do meu ponto de vista, essa é a política

pública mais importante para que o cidadão tenha dignidade e para que o País se

desenvolva. No século XXI, se as pessoas não tiverem acesso ao conhecimento e à

educação  de  qualidade,  construiremos  um  futuro  em  que  haverá  milhares  de

excluídos. Hoje, o conhecimento é a base para qualquer inserção, não somente de

um país, mas de cada cidadão. Já superamos outras eras em que o valor era dado a

quem  tinha terra,  era  dono  de indústria  ou  aplicava  na Bolsa.  Hoje,  o  desafio  é

relacionado com a competitividade, a inclusão, a melhoria da qualidade de vida, o

acesso ao conhecimento e a educação. Com esse olhar para as políticas públicas e

mostrando o acerto de um governo que vem planejando, traçando metas e buscando

valorizar os profissionais da educação, com a criação de um plano de carreira mais

estável,  o  apoio  às  escolas  em  seus  desafios,  do  ponto  de  vista  material  e  de

infraestrutura - e o que é mais importante, do ponto de vista pedagógico...

O resultado do Ideb de 2011, divulgado na semana passada pelo MEC, mostra o

honroso lugar das escolas públicas de Minas Gerais, com índice 6 nas séries iniciais

do ensino fundamental, número que o próprio MEC estabeleceu como meta para o

Brasil em 2021.

Isso  mostrou  que Minas  Gerais  já  atingiu esse índice  em 2011 na maioria  das

escolas, ou seja, 10 anos antes da meta nacional. Fazendo uma comparação com o

ano de 2000, quando começamos esse planejamento maior da escola estadual, os

saldos foram significativos apenas em 10 anos. Isso mostra que ter priorizado essa

política  do  governo  do  Aécio  Neves  -  e  agora  do  Governador  Anastasia  -  e  ter

colocado na gestão da Secretaria  de Educação duas ex-Reitoras da Universidade

Federal, que dedicaram sua vida à educação, incluindo o ensino universitário, foi um

profundo acerto, que nos dá condição hoje de termos orgulho de dizer que estamos

investindo em educação e que isso está dando certo.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Obrigado, Deputada Luzia Ferreira,

minha  eterna  Presidente  da  Câmara.  Primeiramente  gostaria  de  cumprimentar  o

nosso Presidente reeleito, Deputado Dinis Pinheiro e, na pessoa dele, toda a Mesa
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eleita. Desejo a vocês um belíssimo trabalho.

Deputada Luzia Ferreira, estava em meu gabinete, quando ouvi o Presidente da

Comissão de Educação,  Ciência e  Tecnologia,  meu caro  amigo Deputado Bosco,

falando.  Desci  correndo para tentar  aparteá-lo,  mas não foi  possível.  No entanto,

tenho a alegria de saber que V. Exa. continua nesse mesmo tema sobre educação.

Venho falar neste microfone para alertar a Casa, o nosso Presidente reeleito, o nosso

Líder de Governo, que vi passar aqui há pouco, e os colegas aqui presentes sobre

um atentado à democracia que está acontecendo na educação de Minas Gerais.

Aproveito a ocasião para cumprimentar o meu amigo Julinho, filho do Vereador e

agora  Deputado  eleito  Cabo  Júlio,  militar  da  reserva,  e  para  dizer  que,  quando

alguém sai para disputar um cargo, terá a garantia de retornar ao seu posto após a

eleição. Por exemplo, nós, Deputados, que fomos para a urna disputar a eleição de

Prefeito, ao final da disputa, se perdemos, temos a garantia aqui do nosso mandato.

Então  por  que  os  Diretores  de  Escola  não  têm  esse  mesmo direito?  Por  que  a

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais está tirando esse direito dos

Diretores de Escola? Isso é antidemocrático, Sr. Presidente.

Procurei  a  Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola  para  conversar,  mas  infelizmente  não

percebi um campo propício para o diálogo a respeito do assunto. Isso é um assunto

da maior gravidade. Os Diretores de Escola que foram às urnas disputar a eleição

foram segregados do direito eleitoral. Eles tiveram que fazer uma escolha: se fossem

às urnas exercer o direito democrático, não voltariam para a Diretoria.

Quero aqui manifestar a minha discordância profunda, por isso peço à Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia, através do companheiro Deputado Bosco, que se

posicione a respeito disso.  Sou base de governo, reconheço todos os méritos  do

nosso  governo na educação,  mas não fui  eleito  para  concordar  com  o  que  está

errado. Não tenho compromisso com o erro, mas o que está sendo cometido contra a

educação e contra os educadores é errado. No Estado Democrático de Direito todos

os cidadãos têm de ter o direito de ir à urna colocar o seu nome à disposição da

população.  Considero  isso  uma  afronta  à  democracia  e  um  autoritarismo

desnecessário da Secretaria de Educação.

Trago um caso real ainda mais grave e mais duro, Sr. Presidente. Um companheiro,
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Diretor de Escola, disputou eleição para Vereador na cidade de Caeté, mas perdeu a

eleição e também o seu cargo de Diretor. Ele tentou voltar, ganhou a disputa para

Vice-Diretor,  mas  também  foi  impedido.  Está  errado.  Como  já  disse,  tenho

compromisso com o governo, mas não com o erro; por isso não vou me calar diante

dessa  aberração.  Peço  à  Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola  que  reveja  o  seu

posicionamento antidemocrático, que não coopera com a democracia de nosso país e

que é injusto com os Diretores de Escola.  Obrigado pelo aparte,  Deputada Luzia

Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira* - Obrigada, Deputado João Vítor Xavier. Também tenho

pessoas no meu campo de relacionamento nessa mesma situação. Deixo meu apelo

para que essa norma seja revista, até porque acho que participar das eleições é de

extrema relevância  para nosso país,  nosso Estado e para cada cidade.  Qualquer

servidor pode fazer isso voltando para o seu cargo. O cargo de Diretor é preenchido

por eleição; portanto, é uma licença temporária que o servidor tira para disputar as

eleições.

Retomando  o  assunto  da  educação,  quero  dizer  que  esses  dados  são  mais

relevantes ainda quando analisamos a diversidade de Minas Gerais. Minas é no País

o único Estado que tem 853 Municípios, que tem a particularidade de ter  regiões

extremamente pobres, como o Norte de Minas, o Vale do Mucuri, o Jequitinhonha, e

regiões extremamente desenvolvidas, como o Triângulo, o Sul e outras. Portanto, é

mais  relevante,  já  que  há  essa  diversidade,  termos  adquirido  esse  resultado  tão

satisfatório, distanciando-nos até de outros Estados como o Rio de Janeiro e São

Paulo, os dois maiores Estados do Sudeste.

Quero, então, fazer esse registro, com a certeza de que essa é a principal aposta

que precisamos fazer para que o Brasil  se desenvolva,  para que o Brasil  garanta

oportunidade para os nossos milhares e milhares de cidadãos, mas, particularmente,

para as nossas crianças, para essa nova geração, para os nossos adolescentes que

hoje estão em idade escolar. O que estamos construindo de modelo aqui com certeza

ficará para as gerações vindouras. É um acúmulo de experiência, é garantir qualidade

em uma rede que tem 3.762 escolas estaduais.

Temos em Minas  a  maior  rede de  educação do País  -  incluindo-se as  escolas



473
____________________________________________________________________________

municipais e particulares, são 17 mil escolas. Com esse exemplo positivo, hoje temos

uma  porta  de  acesso  para  todos.  Estamos  trabalhando,  quando  falamos  em

desempenho escolar,  em uma escola inclusiva, que atenda a todos, que não seja

mais uma escola de elite. Para minha geração não tinha vagas; fazíamos, e eu fiz,

vestibular  para  entrar  na escola  pública.  Hoje  estamos  falando  de  uma rede que

atinge todos os alunos em idade escolar. Então, quero falar da alegria de fazer esse

registro.

Imputo esse bom desempenho ao planejamento das ações, ao estabelecimento de

metas, ao investimento no projeto pedagógico, à inclusão das crianças com 6 anos de

idade como um critério para todos. Minas foi pioneira nesse critério de antecipar para

incluir no ensino fundamental não oito anos, como manda a LDB, mas nove anos.

Então, foi antecipada a escolarização. O nível de alfabetização, de letramento das

crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental hoje está em quase 89%, ou

seja,  elas  já  sabem  ler  e  interpretar  um  texto.  Isso  tudo  são  avanços  de  um

investimento  permanente  na  educação,  sem  improvisação,  sem  amadorismo,

investimento de recursos, energia, inteligência, buscando metas e tendo controle.

Vou conceder aparte ao Deputado Bosco, mas antes quero ressaltar que, apesar

desse bom resultado,  Minas não se destacou apenas nas séries  finais  do ensino

fundamental. Destacou-se também no ensino médio muito positivamente - está entre

os principais resultados do País. Quero ressaltar o nome de duas escolas, porque

também  precisamos  saber  reconhecer  as  que  investem  mais:  a  Escola  Estadual

Professor Modesto,  de Patos de Minas, cujos alunos receberam nota 8 no Ideb -

portanto, acima da média do Estado, que foi a maior e um dos melhores resultados

do País; e a Escola Estadual Dom Helvécio, em Ipatinga, que igualmente recebeu

nota 8 no Ideb. Portanto, expresso meus cumprimentos a toda a comunidade escolar,

aos professores, aos funcionários e aos pais dos alunos, que, com certeza, souberam

estar  presentes,  incentivaram e,  com sua presença,  também ajudaram a construir

essa realidade positiva nessas duas escolas. Isso mostra que a escola pública pode

ser boa, que pode ter tanta qualidade quanto a escola particular.

O  Deputado  Bosco (em  aparte)*  -  Prezada Deputada Luzia  Ferreira,  quero  ser

bastante breve, até porque já fiz uso da tribuna hoje.



474
____________________________________________________________________________

Primeiramente, gostaria de cumprimentá-la por sua atuação e pelo uso da tribuna

nesta  tarde,  expressando  o  seu  reconhecimento  pela  educação,  sobretudo  a  de

Minas Gerais. Da mesma forma que V. Exa., entendo que o desenvolvimento de uma

cidade,  de  um  Estado,  de  um  País,  das  pessoas  passa,  necessariamente,  pelos

caminhos da educação. Minas Gerais, de forma competente, tem avançado, e muito,

graças  à  política  pública  desenvolvida  pelo  governo  do  Estado,  ao  planejamento

pedagógico desenvolvido  pelas  escolas,  pelas  diretoras,  pelos  superintendentes e

também pelos demais profissionais da educação.

Assim, cumprimento-a e manifesto o meu apoio à participação do Deputado João

Vítor Xavier, que traz uma questão que merece atenção especial. Refiro-me àquelas

diretoras que deixaram o cargo temporariamente para disputar uma cadeira, quer seja

para as Câmaras Municipais, quer seja para as Prefeituras. O Deputado João Vítor

Xavier não está presente, mas quero que chegue até ele que nós, da Comissão de

Educação,  levaremos  essa  manifestação  dele  e  de  todos  os  diretores  que  estão

nessa situação para  a  Secretária  de Educação Ana Lúcia Gazzola,  a fim de que

possa ser estudada uma medida que venha, realmente, valorizar esses profissionais

e que possa resultar na recondução ao cargo dos diretores que disputaram as últimas

eleições. Muito obrigado.

A Deputada Luzia Ferreira* - Obrigada, Deputado Bosco.

Sr.  Presidente,  para  concluir,  comunico  que  hoje,  às  18h30min,  o  Governador

Anastasia, juntamente com a nossa Secretária de Cultura, Eliane Parreiras, e com

todo o segmento do movimento cultural, dos produtores culturais, dos artistas, das

entidades,  vai  anunciar  uma alteração na Lei  de Incentivo à Cultura,  reduzindo a

contrapartida  hoje  devida  pelas  empresas  no  processo  de  renúncia  fiscal,  numa

importante  negociação  pactuada  com  o  segmento,  a  fim  de  facilitar  que  aqueles

empreendimentos  que  foram  aprovados  na  Lei  de  Incentivo  tenham  viabilidade

prática na captação de recursos.

O Governador vai propor essa alteração, inclusive vai encaminhar um projeto de lei

a esta Casa, que espero que os meus pares nos ajudem a aprovar ainda este ano,

para já vigorar a partir  do ano que vem. Essa alteração visa estabelecer,  então, a

contrapartida, que hoje é de 20%, para todas as empresas, diminuindo-a e fazendo-a



475
____________________________________________________________________________

também de forma gradativa:  5% para  as  grandes  empresas,  3% para as  médias

empresas e 1% para as pequenas empresas. Esperamos favorecer o segmento da

nossa cidade com essa política pública tão importante, junto com a educação, para

estabelecer a nossa dignidade e a nossa identidade como seres humanos. Convido

todos a estarem presentes na assinatura desse ato. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro,  aproveito

para parabenizá-lo e à nova Mesa da Assembleia Legislativa para o biênio 2013-

2014, reeleita por unanimidade hoje por esta Casa. Desejo-lhe sucesso na condução

dos nossos trabalhos nos próximos dois anos. Pode contar com o nosso apoio e com

a  nossa  dedicação  no  próximo  período.  Fiz  parte  da  atual  Mesa  como  3º  Vice-

Presidente  e  tive  a  grata  satisfação  de  conviver  com  V.  Exa.  nestes  dois  anos.

Parabéns a V. Exa. e aos demais colegas da Mesa, aos que estão saindo e aos que

foram eleitos hoje para o próximo biênio.

Sr. Presidente, são vários os assuntos que me trazem de volta a esta tribuna hoje.

Vou iniciar falando da importância de uma data histórica para o Norte do Estado de

Minas Gerais.

No próximo sábado,  dia  8  de  dezembro,  o  governo  do Estado será  transferido

simbolicamente para a cidade de Matias Cardoso, para comemorarmos, pela primeira

vez de forma oficial, o Dia dos Gerais. Essa é uma vitória muito grande para todos

nós,  também  para  o  nosso  mandato,  autor  que  fui  da  proposta  de  emenda  à

Constituição que criou o Dia dos Gerais, fazendo uma correção histórica na nossa

Constituição, que se esqueceu de retratar a nossa verdadeira história. O povo mineiro

só sabia das Minas e só conhecia a história  de Mariana para cá,  mas foi  Matias

Cardoso, no Norte do Estado, o berço da fundação de Minas Gerais. Não foi Mariana,

como contam os livros de história. Conseguimos resgatar essa parte importante da

história do nosso Estado, justificando o seu próprio nome: Minas Gerais. O Gerais,

que ficou esquecido por mais de 300 anos, foi o povo catrumano da beira do Rio São

Francisco que ajudou a construir este Estado. Quando se iniciou o Ciclo do Ouro em

Mariana e em Ouro Preto, a nossa região já produzia carne, rapadura, arroz, feijão e
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peixe. Aliás, foi dela que saiu todo o sustento para assegurar o Ciclo do Ouro na

cidade de Mariana. Matias Cardoso foi a primeira cidade de Minas, a primeira Capital,

a primeira freguesia, o primeiro comércio. Assim, com essa proposta de emenda à

Constituição que conseguimos aprovar no final do ano passado, corrigimos um erro

histórico. No próximo sábado, o povo do Norte de Minas, o Movimento Catrumano e

todos os que lutaram para que essa data fosse lembrada na Constituição do Estado e

nossa história fosse resgatada estarão amplamente felizes.

Aproveito  para  parabenizar  todo  o  povo  do  Norte  de  Minas,  especialmente  o

antropólogo João Batista, o Joba, meu amigo, que foi autor dessa tese. Foi ele quem

viajou o mundo, foi a Portugal e revisou os documentos da Coroa portuguesa, para

provar  que Minas  Gerais  começou em Matias  Cardoso,  e  esta  Casa deu grande

exemplo fazendo essa correção com a criação do Dia dos Gerais. Mariana continua

com  o  seu  título,  continua  com  o  Dia  de  Minas,  mas  o  Dia  dos  Gerais  será

comemorado em Matias Cardoso a partir do próximo dia 8 de dezembro. Nessa data,

o governo será transferido simbolicamente para lá. O Governador do Estado estará

em  Matias  Cardoso  no  próximo  sábado.  Aliás,  esse  também  será  um  dia  de

reivindicações, Deputado Rogério Correia. Será um dia para exaltar o nome da região

e reivindicar que se faça justiça com essa parte do Estado, para que ele seja de fato

Minas Gerais, não só Minas, como vem acontecendo nos 300 anos em que deixaram

no esquecimento  a  nossa região,  o  Norte  do  Estado.  Será  também um dia  para

relembrar cobranças. O governo e o Senador Aécio Neves falam muito em pacto

federativo; será um dia, então, para lembrar  o pacto federativo no Estado, com a

redistribuição do ICMS, que fica todo nas mãos de pouco mais  de cinco cidades

mineiras.  Esse  dia  será  para  fazermos  todas  essas  reflexões  e  cobranças.

Poderemos cobrar, por exemplo, posicionamento político de algumas lideranças do

Estado, a começar pelo Senador e ex-Governador, que ontem, da tribuna do Senado,

disse que vai entrar na Justiça contra a medida provisória editada pela Presidenta

Dilma que iria reduzir a tarifa da conta de energia para o consumidor em mais de

20%.  Com essa ação do Senador,  a redução será apenas  de 16%.  Com isso,  o

Senador presta um desserviço não só a Minas, mas a todo o Brasil. Um dia depois de

ser lançado candidato a Presidente por seu partido, toma essa medida impopular, que
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mostra que ele representa os grandes empreendimentos, os grandes acionistas, e

está se lixando para o povo de Minas Gerais e do Brasil.

Tenho certeza de que a nossa Presidenta Dilma Rousseff, o povo de Minas e o

povo do Brasil saberão se posicionar. A Presidenta Dilma já fez os enfrentamentos

necessários para melhorar a vida do povo brasileiro, quando enfrentou os banqueiros

para reduzir a taxa de juros, e agora está enfrentando as hidrelétricas para baixar a

taxa de energia. E olhem quem surge do outro lado para se contrapor ao povo e ao

interesse da Nação: o Senador Aécio Neves.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado pelo aparte, Deputado Paulo

Guedes.  Quero  aqui  parabenizar  o  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  pela

recondução, e toda a Mesa, desejando boa sorte e dizendo que contem com o nosso

apoio na condução dos trabalhos desta Casa Legislativa.

Deputado Paulo Guedes, realmente é lamentável a postura das Lideranças maiores

do PSDB, principalmente de Minas Gerais e São Paulo, ainda mais no momento em

que o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, em reunião com o Senador Aécio

Neves, disse: “Precisamos nos aproximar dos mais pobres”. E, nesse momento em

que a Presidenta Dilma teve a sensibilidade, a humanidade, a coragem de enfrentar o

“lobby” das empresas do setor elétrico e propor a redução das tarifas de energia para

todo o Brasil, eles dão um duro golpe, e não só na população mais carente - mas

principalmente nessa população que já sofre tanto, sobretudo em Minas,  onde se

paga uma conta de energia tão cara, o ICMS é o mais caro do Brasil -, porque, na

verdade, é um golpe em toda a população brasileira, na sociedade. A proposta da

Presidenta  Dilma,  Deputado  Paulo  Guedes,  é  que  o  Brasil  tenha,  a  partir  dessa

redução das tarifas de energia elétrica, maior competitividade. Queremos reduzir o

custo Brasil. Todo serviço de produto tem, no seu preço, um alto valor da energia

elétrica, o que os encarece, assim como as mercadorias e os serviços, dificultando a

vida  do  nosso  povo.  Minas  Gerais  perde  muitas  empresas  -  vejam  quantas  já

perdemos - por causa do preço da energia elétrica no Estado. Infelizmente a Cemig,

que é controlada pelo governo de Minas, não contribuiu nesse processo. Poderíamos

ter  uma  redução  muito  mais  significativa.  E  eles  ainda  ameaçam,  já  que  não

cumpriram  integralmente  a  proposta  da  Presidenta  Dilma,  ir  à  Justiça,  o  que  é
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lamentável.

Quero comungar com V. Exa., Deputado. Acompanhamos de perto toda essa luta.

Em Minas Gerais, há uma campanha pela redução das tarifas, por uma tarifa mais

humanitária.  Contamos  com  o  Deputado  Federal  Weliton  Prado,  um  dos  nossos

representantes, que foi membro da comissão que analisou a MP 579, assim como o

Deputado  Federal  Jilmar  Tatto,  de  São  Paulo,  ou  seja,  fomos  representados  por

apenas 2 Deputados, dos 513, nessa comissão. Eles foram indicados pela Presidenta

Dilma pelo reconhecimento da nossa luta em Minas Gerais. Em 2008 conseguimos

uma redução histórica de 17%, e mesmo assim a conta continuou cara. Agora nós

lamentamos. No momento em que os investimentos foram amortizados e eles tinham

de  compartilhar,  socializar,  infelizmente  dão  um  golpe  no  povo  de  Minas  Gerais.

Então o lucro é privatizado, mas todo esse ganho que tivemos não é socializado com

a população, e isso é lamentável,  Deputado Paulo Guedes. Comungamos com V.

Exa., mas vamos enfrentar.

Queremos aqui também registrar a nossa decepção com as Lideranças do PSDB,

que agem contra essa medida que propõe a redução das tarifas de energia elétrica.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado.

Retomando, Deputado, não é só isso. Fico triste, Deputado Rogério Correia, com as

declarações  do  Senador  Aécio,  que  diz:  “Dilma  está  criando  um  caos  no  setor

elétrico”. Reduzir a taxa do consumidor.

Aqui está bem claro. Minas Gerais tem a maior taxa de energia elétrica do mundo,

superior à de 27 países. A taxa de energia de Minas Gerais é mais cara do que a de

27 países. Esses são dados. A Cemig está tendo um lucro, se não me engano, de

US$3.000.000.000,00, à custa do nosso povo, que ajudou a criar essa empresa, e

grande parte desse lucro vai para os acionistas, os sócios. O Senador deve ser sócio

oculto dessas empresas para estar com tanta vontade e tanta garra de fazer a defesa

de meia dúzia de acionistas contra a população, contra o povo. Isso é um absurdo,

não podemos aceitar. Que fique aqui registrado. Gostaria que ele explicasse o porquê

de ficar do lado da Andrade Gutierrez, e não do povo brasileiro. Explique-se, Aécio;

explique-se, Deputado João Leite.

No dia 8, vamos comemorar, pela primeira vez, o Dia dos Gerais. Será um palco de
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reivindicações daquela região, a começar pela reforma da Igreja de Nossa Senhora

da Conceição, a primeira igreja de Minas Gerais, que nunca recebeu um tostão, um

centavo do governo para sua reforma, para sua restauração. Se fosse em Mariana ou

em Ouro Preto, já estaria reformada há muito tempo, mas a primeira igreja de Minas

Gerais é em Matias Cardoso, é no Norte de Minas, é numa região pobre. E parece

que não gostam de pobre. Então, já fica aqui a nossa reivindicação, o nosso discurso

de  indignação  e  de  cobrança,  com  relação  a  Matias  Cardoso,  com  relação  ao

tratamento que este governo dispensa à nossa região.

Queremos, sim, levantar a voz dos Gerais,  dos geraizeiros, dos catrumanos, do

povo que está esperando medidas positivas do governo. E, quando vem a Presidenta

Dilma anunciar uma medida positiva, aparece o Senador Aécio Neves para defender

os grandes monopólios, para defender meia dúzia de acionistas, e para defender que

as  tarifas  de  energia  continuem  subindo.  Ora,  Aécio,  mude o  discurso,  mude  de

posicionamento, passe a defender este Estado, passe a defender o Brasil.

Eram essas as minhas contribuições nesta tarde, e espero que o povo do Norte de

Minas,  que  o  povo  de  Minas  Gerais  receba  essas  palavras  como  as  de  quem,

realmente, está envergonhado com essa posição tomada e com os pronunciamentos

feitos,  nos  últimos  dias,  pelo  homem  que  diz  defender  Minas,  mas  que  defende

mesmo é o interesse de meia dúzia de pessoas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas

desta Casa, quero lamentar os pronunciamentos ofensivos ao nosso grande líder,

Senador Aécio Neves. Em momento algum aqui ofendemos a honra da Presidente

Dilma, muito menos do ex-Presidente Lula, que continua não sabendo de nada, não

conhecendo nada.

Quero iniciar meu pronunciamento elogiando o governo de Minas. Enquanto o PIB

brasileiro desmorona, enquanto as Prefeituras brasileiras, em sua maioria, passam o

maior  sufoco  para  tentar  fechar  as  contas,  e  o  Brasil  despenca  no  “ranking”  da

educação, Minas Gerais se apresenta como a melhor educação básica do Brasil. De

acordo  com  o  MEC,  as  escolas  mineiras  atingiram  padrões  internacionais  de
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desenvolvimento, mostrando também que o Estado de Minas já alcançou o índice que

estava previsto para o País somente em 2021. Minas Gerais, segundo o MEC, tem a

melhor  educação  básica  do  Brasil;  é  o  que  revelam  os  resultados  do  Índice  de

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  -  Ideb  -,  divulgados  pelo  Ministério  da

Educação esta semana.

Então,  antes de concluir  meu raciocínio, quero mais uma vez manifestar o meu

repúdio por  usarem esta  tribuna para ofensas.  Se formos caminhar  dessa forma,

vamos discutir o comportamento do ex-Presidente, com as denúncias que estão por

aí. Isso é extremamente desagradável.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.  Já

queria, de pronto, apoiado no art. 62 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa,

encaminhar à Presidência pedido, por escrito, para que o Deputado Paulo Guedes

possa provar  as  acusações que fez desta  tribuna,  não apenas ao Senador  Aécio

Neves, mas também ao PSDB.

O PT é que recebeu dinheiro da Andrade Gutierrez na eleição, e não o PSDB.

Quem tem de explicar são eles. Então, apoiado no art. 62, estou requerendo à Mesa

da Assembleia Legislativa que o Deputado prove as denúncias que fez. Se não as

provar,  que sejam imputadas ao Deputado as censuras que o Regimento  Interno

determina, que vão até a cassação. Então... Não tenho medo, não. V. Exa. vai gritar

comigo? Não tenho medo de V. Exa.

Nervoso não. São requerimentos que estou encaminhando para que V. Exa. prove...

V. Exa. não tem de responder, mas sim provar as acusações que fez aqui.

Deputado, V. Exa. tem de provar as acusações. Isso é irresponsabilidade. Cada vez

que V. Exa. sobe a esta tribuna, acusa inúmeros Deputados desta Casa e membros

do meu partido. Prove-as, Deputado! Seja responsável e prove as acusações que fez

desta tribuna.

Então, peço que, baseado no art. 62.... Se quiserem se encontrar comigo, estou

pronto - aliás, estou subindo agora para o meu gabinete. Não tenho medo. Subirei ao

meu gabinete e farei a representação, para que seja provado o que o Deputado Paulo

Guedes disse nesta tarde.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, parabenizo-o pelo
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pronunciamento.  Quero compartilhar  com V.  Exa.  o nosso orgulho em relação ao

trabalho da Secretária Ana Lúcia Gazzola e dos que ela lidera. Em que pese a toda a

dificuldade financeira, que não é uma especificidade do governo do Estado, mas dos

27 Estados da Federação, incluindo o Distrito Federal e todos os Municípios, ainda

assim o governo do Estado de Minas Gerais consegue obter nacionalmente destaque

na educação.

Quero lembrar ainda que os Deputados João Leite e Marques Abreu conhecem

muito  melhor  do  que  eu  a  prática  esportiva,  na  qual  Minas  Gerais  também  se

destacou. Alunos mineiros em várias modalidades foram destaque nas Olimpíadas

Escolares, que é de âmbito nacional. Um sábio já dizia: “Corpo são, mente sã”. Para

aqueles  que  acreditam  que  a  verdadeira  transformação  social  deve  passar,

estratégica e prioritariamente, por investimentos em educação, o governo do Estado

de Minas Gerais tem feito isso, e os resultados estão aí, provados em números.

Quero ainda dizer a V. Exa. que diferente tem sido o tratamento do governo federal

para com a educação. Quem aqui não se lembra das universidades federais e das

dificuldades pelas quais elas têm passado. Se não fossem as bancadas, como a de

Minas Gerais, que já vem fazendo há quase uma década emenda coletiva, as nossas

universidades federais teriam mais dificuldade. A greve dos professores universitários

demorou infinitamente mais que a dos professores da rede estadual de Minas Gerais.

Não que não seja justo. Pelo contrário, os funcionários públicos estaduais e federais,

têm de ser bem remunerados. Agora, em Minas Gerais, ainda conseguem ser mais

bem remunerados, e o resultado é claro.

Para  finalizar  e  permitir  que V.  Exa.  use  o  seu  tempo,  quero  dizer  que,  como

mineiro, como brasileiro, tenho orgulho, sim, de ser do mesmo Estado do Governador

Aécio Neves. Ele tem dignificado seus mandatos, não só nas duas vezes em que teve

oportunidade de ser  Governador  do  Estado de Minas Gerais,  mas também como

Presidente  da  Câmara dos  Deputados,  quando se  destacou pela  transparência  e

moralidade.  Outros,  que  vieram  “a  posteriori”,  de  outros  partidos,  não  agiram  da

mesma forma.

No momento em que aqui suscitam dúvidas, quanto às relações dele, que de forma

nenhuma são econômicas, mas sim democráticas, quero lançar uma dúvida sem citar
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o nome de X,  Y ou Z.  A Delta,  que tem sido  alvo  de  inúmeras acusações,  está

envolvida em inúmeros escândalos, e é a segunda construtora com mais contratos

firmados  com  o  governo  federal.  Isso  é  normal?  Essa  é  a  pergunta  que  deixo.

Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento. Agradeço-lhe o aparte.

O Deputado Rômulo  Viegas* -  Muito obrigado,  Deputado Fred Costa.  Deputado

Paulo Guedes, aguarde apenas um minuto, que lhe concederei aparte. Concluindo,

nas séries iniciais do ensino fundamental, os alunos da rede estadual alcançaram o

índice 6, considerado pelo MEC como média de países desenvolvidos, sobretudo,

daqueles  que  integram  a  Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento

Econômico.  No  Estado  de  Minas,  esse  padrão  foi  alcançado  em  767  escolas

estaduais,  que  obtiveram  ou  superaram  essa  nota,  nos  anos  iniciais  do  ensino

fundamental. O índice 6 é calculado como meta para 2021 pelo governo federal, para

todas as escolas  públicas.  Porém, Minas Gerais  avançou em 10 anos.  Essa é a

política  de  resultados  do  nosso  governo,  do  governo  do  PSDB.  Por  isso,  vale

destacar  a  importância  de  planejamento  e  de  ações,  como  o  Programa  de

Intervenção Pedagógica, que realiza um trabalho de visita e acompanhamento nas

instituições de ensino.

Além disso, Minas foi pioneira na adoção do ensino fundamental com 9 anos de

duração,  recebendo  estudantes  aos  6  anos  na  escola.  Essa  transformação  na

educação se deve a uma série de esforços do governo estadual, iniciado quando o

Governador  Aécio  Neves  assumiu  o  governo  de  Minas  em  2003.  De  lá  para  cá,

realmente, a nota é do MEC. Minas Gerais está de parabéns. Temos a certeza de que

ainda há muito que fazer, mas precisamos contar com o apoio de líderes, como Aécio

Neves, líderes que se identificam com as causas de Minas.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputado  Rômulo.

Gostaria apenas de dizer que me estranha a reação do Deputado João Leite. Ele não

entende  que  aqui  é  um  Parlamento,  onde  se  deve  respeitar  todas  as  ideias  e

pensamentos.  Ele  ameaçou,  aqui,  cassar  os  Deputados  Rogério  Correia  e  Sávio

Souza Cruz. Agora vem ao Plenário ameaçar cassar o meu mandato. Tenho a certeza

de que esta Casa pensa diferente, assim como o Presidente desta Casa, que tem nos

tratado com todo o respeito. O respeito pelas opiniões, aqui, é o único instrumento
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que  o  parlamentar  tem.  Como parlamentar  desta  Casa,  minhas  palavras  e  meus

pensamentos são invioláveis, principalmente quando uso esta tribuna.

Então,  não  adiantam  as  ameaças  do  Deputado  João  Leite,  ao  querer  calar  a

Oposição nesta Casa. São ameaças baixas e chulas de abrir investigação e acionar o

Regimento Interno, a fim de punir Deputados, para que esta Casa seja Parlamento de

um partido só, de um lado só. Isso ele não conseguirá. Portanto, quero reafirmar isso.

Ele estranhou apenas porque falei da questão da taxa de energia, apenas porque fiz

um questionamento sobre o posicionamento do Aécio Neves.

Não  fiz  nenhuma  acusação.  Pedi  que  me  explicassem  o  porquê  desse

posicionamento, por que ficar do lado das concessionárias, e não do lado do povo. É

isso o que queria dizer. Muito obrigado, Deputado Rômulo.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Então,  Sr.  Presidente,  quero  chamar  para  uma

reflexão  sobre  o  início  do  meu  pronunciamento.  O  governo  federal  tem  tomado

atitudes  que  estão  prejudicando muito  as  receitas  das  Prefeituras.  A maioria  das

Prefeituras brasileiras não terá condição de fechar as contas até o final do ano.

Agora,  quanto à energia elétrica,  Sr.  Presidente, acho que cabe uma discussão

mais  ampla,  uma  discussão  maior  porque  especialistas  também  apontam  a

necessidade de cautela,  porque poderá haver  demissões e  não poderá  ocorrer  a

diminuição da tarifa como estão pensando. Poderá ocorrer, Deputado Dinis Pinheiro,

estatização  e,  depois,  a  consequente  privatização do  segmento  energético.  Aliás,

“privatização” não é palavra que agrada ao governo federal. O que agrada ao governo

federal é a palavra “concessão”. Isso agrada muito. Mas todos sabemos que isso não

passa de uma privatização branca. Portanto, eis o nosso repúdio por essa discussão

de forma rápida, a toque de caixa, como se fez com a redução do IPI, prejudicando a

receita dos Municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as
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comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

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

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  38/2012,  do

Governador do Estado, que altera o art. 282 da Constituição do Estado. Pelo BTR:

efetivos  -  Deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Dalmo  Ribeiro  Silva;  suplentes  -

Deputados Rômulo Viegas e Sebastião Costa; pelo BAM: efetivo - Deputado Antônio

Carlos  Arantes; suplente -  Deputado Gustavo Corrêa;  pelo PT: efetivo -  Deputado

Pompílio  Canavez;  suplente  -  Deputado  Ulysses  Gomes;  pelo  PDT:  efetivo  -

Deputado  Tenente  Lúcio;  suplente  -  Deputado  Carlos  Pimenta.  Designo.  Às

Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 69/2012, Feita pelo Governador do Estado,  do Nome do Sr.

Antônio Maurício Fortini para Compor a Diretoria Colegiada da Agência Reguladora

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

Minas Gerais - Arsae-MG. Pelo BTR: efetivos - Deputados Rômulo Viegas e Glaycon

Franco; suplentes - Deputados Lafayette de Andrada e Carlos Mosconi; pelo BAM:

efetivo  -  Deputado  Gustavo  Corrêa;  suplente  -  Deputado  Tiago Ulisses;  pelo  PT:

efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputado Pompílio Canavez; pelo

PMDB:  efetivo  -  Deputado Adalclever  Lopes;  suplente  -  Deputado  Ivair  Nogueira.

Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência  informa ao Plenário  que foi  recebido  e  aprovado,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 3.938/2012, da Comissão

de Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  25ª

Reunião Ordinária, em 4/12/2012, dos Requerimentos nºs 3.836/2012, da Deputada
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Luzia Ferreira, e 3.857/2012, da Comissão de Justiça; de Esporte - aprovação, na 25ª

Reunião Ordinária,  em 4/12/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.517/2012,  do  Deputado

Gustavo Perrella, e dos Requerimentos nºs 3.838 e 3.853/2012, do Deputado Tadeu

Martins  Leite;  de  Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  36ª  Reunião  Ordinária,  em

5/12/2012,  do  Requerimento  nº  3.839/2012,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel

(Ciente. Publique-se.); e de Participação Popular (2) - publicados na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

-  A seguir,  o  Sr.  Presidente  defere,  cada  um  por  sua  vez,  requerimentos  dos

Deputados Gustavo Corrêa e Leonardo Moreira, publicados na edição anterior.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.551/2011 e 2.818 e

2.848/2012 (À sanção.).

A Sra.  Presidente  (Deputada  Rosângela  Reis)  -  Parecer  de  Redação  Final  do

Projeto  de  Lei  nº  3.011/2012,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sem-Peixe  o  trecho  que  especifica.  Em  discussão,  o  parecer.  Não  há  oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  parecer.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 3.071/2012, do Deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Serra do Salitre o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. À sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.085 e 3.213/2012 (À

sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política Agropecuária em que
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solicita  seja encaminhado ao Delegado Federal  do Ministério  do  Desenvolvimento

Agrário  em Minas  Gerais  pedido  de  informações  relativas  ao  procedimento  a  ser

adotado para obtenção da Declaração de Aptidão ao Pronaf  por agricultor  familiar

residente  em  Município  não  conveniado  com  a  Emater-MG.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em que  solicita  seja  encaminhado à

Concessionária Nascente das Gerais pedido de informações trimestrais contendo o

cronograma  de  intervenções  e  ações  relacionadas  à  Rodovia  MG-050  para  o

trimestre subsequente, bem como relatório relativo ao trimestre anterior. Em votação,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministro da Educação pedido de informações sobre o repasse de

recursos do Fundeb para o Município de Ipatinga. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  Especial  das  Enchentes  em  que  solicita  seja

encaminhado à Associação Mineira de Municípios e às Associações Microrregionais

do  Estado  pedido  de  providências  para  que  ofereçam  aos  Municípios  mineiros

suporte  na  elaboração  dos  planos  de  trabalho  relacionados  às  situações  de

emergência  ou  estados  de  calamidade  pública.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  Especial  das  Enchentes  em  que  solicita  seja

encaminhado à Associação Mineira de Municípios e às Associações Microrregionais

do  Estado  pedido  de  providências  para  que  conscientizem  as  Prefeituras  da

importância de instituírem Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - Comdecs - e

que estas sejam compostas por servidores efetivos dos Municípios. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica pedido de informações acerca

das medidas que estão sendo tomadas em virtude das constantes interrupções de

fornecimento  de  energia  elétrica  no  Estado  bem  como  os  motivos  dessas

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  2.288/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a formação,

nesse  órgão,  de  equipe  responsável  pela  estruturação  da  alimentação escolar,  a

disponibilização de um nutricionista  por  superintendência  regional  de  ensino  e  as

alternativas legais adotadas para suprir as necessidades nessa área, especialmente

na elaboração dos cardápios da merenda escolar. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação do requerimento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  é  claro  que  sou  favorável  ao

requerimento. Uma das questões que temos levantado em relação à estruturação da

alimentação escolar é exatamente quanto à ausência de pessoas com formação, em

especial nutricionistas, para essa área. Temos pouquíssimos nutricionistas no quadro

da  Secretaria  de  Educação.  Foram  implementados  o  Programa  de  Aquisição  de

Alimentos -  PAA -  e o  Programa Nacional  de  Alimentação Escolar  -  PNAE -,  um

excelente programa do governo federal  que obriga todas as escolas municipais  e

estaduais  a  comprar  diretamente do  pequeno produtor,  do  agricultor  familiar,  pelo

menos 30% da alimentação escolar. Essa obrigatoriedade ocorre em virtude de uma

lei sancionada no governo do Presidente Lula. Aliás, essa lei foi sancionada pelo ex-

Vice-Presidente,  José Alencar.  Esse programa melhora a alimentação dos alunos,

além de dar ao agricultor familiar oportunidade de produzir tendo a certeza de que

comercializará,  que  venderá  o  que  produziu.  Esse  é  um  excelente  programa

implementado quando José Alencar estava na Presidência e o Lula em viagem. Esse

projeto foi sancionado por José Alencar. Temos muito poucos nutricionistas.

O  esclarecimento  que  quero  é  exatamente  este:  como  está  o  quadro  de

nutricionistas na Secretaria de Educação? Havia compromisso de haver pelo menos
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uma nutricionista em cada superintendência. Há pouco tempo, tínhamos apenas uma

nutricionista  para  todo o  Estado de Minas,  o  que inviabiliza  certamente  termos o

programa do Pnae com assessoria técnica qualificada.

Aproveito a oportunidade, ao fazer esse encaminhamento favorável para que exista

um  nutricionista  por  superintendência  regional,  parabenizando  a  Comissão  de

Educação, para fazer uma cobrança à Secretária de Educação no que diz respeito à

alimentação  dos  professores.  Até  hoje,  Deputado  Gilberto,  está  prevalecendo  a

ordem da Secretaria de Educação de não permitir que a professora se alimente na

escola.  Há ordem para isso. A maioria  das escolas desconhece a ordem, por  tão

absurda,  de  uma professora  não  poder  alimentar-se  da  alimentação  escolar  dos

alunos. Ninguém leva isso muito a sério, todavia existem Diretores que levam a sério

o que a Secretaria determina e faz essa proibição às professoras. Há caso de auxiliar

de  escola  que,  às  escondidas,  leva  merenda,  alimentação  escolar  para  as

professoras, passando pelas grades. Imagine isso dentro de uma escola estadual.

Dizem que essa proibição é em razão de uma lei federal. Mentira, só nas escolas

estaduais de Minas Gerais é que a Secretária resolveu dizer que funcionaria dessa

forma.  Na maioria  das escolas,  repito,  Deputado Dinis  Pinheiro,  as  Diretoras não

escutam o que a Secretária diz.  A Diretora, para não deixar a professora sem se

alimentar, finge que não vê. No entanto, há Diretoras, repito, que continuam com essa

proibição.

Pediria, já que vamos discutir a melhora da alimentação escolar, que a Secretária

parasse de dar esse tipo de ordem e não implicasse com as professoras. Deixe que

as professoras se alimentem na escola. Isso é o mínimo.

A professora, Deputado Elismar, não tem condições de sair da escola para comprar

um lanche, um jantar ou um almoço. Ela deveria ter alimentação na escola entre um

horário e outro. Às vezes, ela dá três aulas, tem um intervalo e depois dá mais duas

aulas. Nesse intervalo, ela poderia se alimentar na escola. Sempre foi assim. Desde

que o homem é homem e que a mulher é mulher, sempre foi assim. Não tem jeito.

Desde antigamente, desde que Noé fez a arca - se fez mesmo -, já era dessa forma.

Agora, querem colocar o ovo em pé, proibir a professora de se alimentar na escola.

Peço que seja incluída essa questão na escola.
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Faço uma outra cobrança à Secretária de Educação, que hoje aqui foi tão elogiada.

As pessoas gostam muito de elogiar, mas, às vezes, precisamos criticar também. A

cobrança se  refere  ao  Proeb,  àquela  prova  em  que os alunos não preenchem o

gabarito, que é preenchido pelo órgão que aplicou a prova. Então, já não acredito em

nenhum dado. Quando falam que Minas avança na educação, não acredito nisso, não

acredito em dado nenhum que vem do governo de Minas, porque os gabaritos não

são  preenchidos  pelos  alunos.  Eles  saem  da  escola,  e  quem  vai  preencher  os

gabaritos é a própria instituição que ganhou a licitação para aplicar a prova. Então,

estagiários  orientados por  eles  é que vão preencher os gabaritos das crianças,  e

aqueles gabaritos é que darão as notas.

Dizem que Minas avança na educação. Desconfio, não é isso que temos visto nos

quadros das escolas. Todos os dados lidos aqui, que a Secretária manda ler  para

tentar iludir o povo de Minas Gerais - Deputados leem da tribuna - são dados do Ideb

que mostram que Minas avança. Não acredito nisso. Enquanto não esclarecerem por

que o aluno não preenche o gabarito da prova do Proeb, não acredito em nenhum

dado.

Por fim, Sr. Presidente, para falar ainda sobre educação, queria pedir o apoio dos

Deputados  em favor  da  medida  provisória  que a Presidenta  Dilma colocou como

fundamental:  100% dos  futuros  “royalties”  do  petróleo  vão  para  a  educação  dos

Municípios,  dos Estados e da União.  Considero fundamental  que esses “royalties”

sejam destinados à educação. Não adianta, depois, em época de eleições, usarmos o

discurso - e todos nós concordamos com isso - de que o jovem é o futuro do Brasil. É

verdade,  mas  não  temos  condições  de  ter  uma  educação  de  qualidade  se  não

colocarmos mais recursos nessa área.

Não estou fazendo crítica aos governos federal, estadual e municipal, mas a faço

de  maneira  geral.  Há uma campanha para  que  10% do  PIB  nacional  vá  para  a

educação. Concordo com os governos federal, estaduais e municipais, que devem

fazer a parte deles: 10% do PIB devem ser direcionados para a educação. Isso está

para ser aprovado no Plano Nacional de Educação, que está em pauta no Congresso

Nacional e será votado este ano. Mas, para a garantia de 10% do PIB, há de se ter

dinheiro.
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Como o governo entende que esses recursos irão para os caixas dos governos

federal, estaduais e municipais? Distribuindo os “royalties”, repito, futuros, do pré-sal

para a educação.  Aí,  nós atingiríamos os 10% do PIB.  O que isso significa? Que

vamos ter recursos para a educação, suficientes para garantir melhores salários para

as professoras do Estado, porque a parte do Estado irá também para a educação;

melhores salários para os professores federais, até mesmo para a criação de mais

escolas  técnicas  federais,  porque o  recurso  também  iria  necessariamente  para  a

educação em nível federal; e, em nível municipal, para as pré-escolas.

Acho  que  a  salvação  da  questão  educacional  são  os  100%  dos  “royalties”,

independentemente da parte em que há polêmica, que é a parte antiga - sobre se fica

tudo  para  Estados  e  Municípios  ou  se  vai  para  os  Estados  produtores.  Isso  é

polêmico. Porém, é fundamental essa parte do futuro, de que trata a recente medida

provisória, segundo a qual tudo será destinado para a educação. É uma campanha

que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE -, a União

Nacional dos Estudantes - UNE -, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas -

Ubes - e todas as entidades de magistério estão fazendo.

Creio que essa deve ser uma bandeira suprapartidária: 100% dos “royalties” futuros

do pré-sal devem ser destinados à educação nos Municípios, no Estado e na União.

Isso ajudará também o caixa do Estado. Um exemplo: o governo diz que não tem

recursos para aumentar o salário dos professores. E vimos grandes greves na Bahia,

para citar um Estado governado pelo PT. Em vários Estados há dificuldade de ampliar

o salário  dos professores.  Vindo os “royalties”  futuros  da  parte do Estado para a

educação,  teremos condições  de  melhorar  o  salário  dos  professores  e o  sistema

educacional.

Fiz  esse  apelo  aproveitando  para  discutir  a  questão  educacional,  pois,

evidentemente, precisamos de recursos para a educação. Hoje não há como falar em

melhoria  do  sistema  educacional  se  não  tivermos  um  salário  digno  para  as

professoras e condições de formação. Todos nós falamos disso. Acredito que agora

estamos com a faca e o queijo na mão para aprovar os 100% dos “royalties” para a

educação. Esse é o conteúdo da nova medida provisória da Presidenta Dilma que foi

publicada ontem. Repito, ela fala da parte nova dos “royalties” do petróleo, não se
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refere às polêmicas antigas.

Sr. Presidente, V. Exa., que tem se pautado por campanhas importantes, do ponto

de vista da Assembleia, poderia analisar na Mesa e encampar essa bandeira que

defende que os 100% dos “royalties” futuros do pré-sal sejam destinados à educação

pública brasileira nos Municípios, nos Estados e também na União. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, na mesma direção, quero dizer que

voto  favoravelmente  ao  Requerimento  nº  2.288/2011,  que  solicita  informações  ao

governo  do  Estado,  sobretudo à  Secretaria  de  Educação,  sobre  a  formação  e  a

disponibilização de nutricionistas em cada superintendência regional de ensino.

Considero essa questão de suma importância. Lembro que me dediquei muito à

questão: a luta pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Essa  lei  -  isso  foi  muito  bem  lembrado  aqui  -  foi  sancionada  pelo  então  Vice-

Presidente José Alencar, Presidente em exercício à época. Ela propõe a extensão do

Programa Nacional  de Alimentação Escolar a toda a rede de educação básica do

País. Até então, apenas os alunos do ensino fundamental tinham acesso à merenda

escolar. Com a proposta, incluímos mais 9 milhões de alunos do ensino médio que

não tinham acesso à merenda escolar. Então, todos os Estados, a partir do ano letivo

de 2009, começaram a receber os recursos do Programa Nacional de Alimentação

Escolar para oferecer merenda aos alunos do ensino médio.

Além de estender o programa para os alunos da educação básica, estabelecemos

também que 30% dos recursos desse Programa Nacional  de Alimentação Escolar

seriam destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - para beneficiar

principalmente  as  famílias  inseridas  no  Programa Nacional  de  Fortalecimento  da

Agricultura Familiar, que passariam a vender seu produto diretamente, com dispensa

de  licitação.  Hoje  esses  recursos  somam  mais  de  R$900.000.000,00  e  estão

disponíveis  ao  PAA.  Na  verdade,  essa  ação,  além  de  melhorar  a  qualidade  da

merenda escolar, também gera muito emprego e renda no campo, garantindo a venda

dos produtos dos pequenos produtores.

Uma  questão  importante  a  ressaltar:  antes  do  governo  do  ex-Presidente  Lula,
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tínhamos  um  orçamento  de  cerca  de  apenas  R$900.000.000,00  para  todo  o

Programa Nacional de Alimentação Escolar. A partir da nova lei, cuja origem veio de

um  projeto  de  nossa  autoria,  esses  recursos  ultrapassaram  R$3.000.000.000,00.

Portanto, um terço de todo esse recurso é destinado ao PAA, beneficiando os nossos

pequenos produtores rurais inscritos no programa de agricultura familiar.

Então,  trata-se  de  uma  medida  muito  importante,  na  verdade  um  sonho  que

tínhamos desde a época do movimento estudantil. Sempre levantávamos a bandeira

de que a merenda escolar deveria ser oferecida aos alunos do ensino médio. Tivemos

a grata satisfação de apresentar essa proposta, que foi aprovada, e a nova lei da

merenda originou-se de um projeto de nossa autoria, tendo sido sancionada pelo ex-

Vice-Presidente  José  Alencar.  Agora,  para  que  todo  o  sistema  funcione  bem,  é

fundamental  que  as  superintendências  regionais  de  ensino  e  as  escolas  tenham

infraestrutura  adequada.  Que  o  nutricionista,  profissional  que  está  em  falta  nas

nossas  escolas,  possa  desenvolver  um  cardápio  saudável  e  adequado  às

necessidades  nutricionais  dos  alunos.  A segurança  alimentar  é  primordial  para  o

desenvolvimento intelectual,  para a aprendizagem. O governo deve estar atento a

isso  também.  Por  isso  é  que  encaminho  favoravelmente  ao  Requerimento  nº

2.288/2011, da Comissão de Educação, que solicita informações sobre a formação e

a disponibilização de nutricionistas nas superintendências regionais de ensino e as

alternativas  legais  adotadas  para  suprir  as  necessidades  dessa  área,  que  é

extremamente carente. É esse o nosso encaminhamento, Sr. Presidente.

Gostaria  também  de  ressaltar  o  trabalho  da  Presidente  Dilma  em  todos  os

programas voltados para a educação, seja o ProUni, seja o ProInfância, que destina

recursos  aos  Municípios  e  aos  Estados  para  a  construção  de escolas  de  ensino

infantil. Disponibilizamos recursos em Minas Gerais para que sejam construídas 20

escolas. Temos um déficit muito grande de vagas na modalidade de ensino infantil.

Infelizmente,  faltam  investimentos  nessa  área,  a  dívida  é  muito  grande.  Com

programas importantes, o governo federal investe na educação para saudar a sua

imensa  dívida.  De  todas  as  áreas,  a  educação  é  a  mais  importante,  pois  forma

cidadãos críticos, conscientes, exigentes em relação a seus direitos. Vamos continuar

investindo os nossos esforços na educação, na construção de escolas. Não devemos
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nos esquecer da formação e da valorização dos nossos profissionais de ensino, que,

lamentavelmente,  aqui  em  Minas  Gerais,  são  tratados  com  muito  descaso  e

desrespeito.  O  governo  não  respeita  sequer  a  Lei  do  Piso  Nacional,  votada  em

Brasília. Quero reiterar sempre o nosso apoio incondicional a todos os profissionais e

trabalhadores da educação do Estado de Minas Gerais, que merecem ser respeitados

e valorizados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, também quero encaminhar favoravelmente

ao  requerimento.  Esta  Casa  já  realizou  um  ciclo  de  debates  sobre  alimentação

escolar. Tive a honra de representar a Assembleia Legislativa no Conselho Estadual

de  Alimentação  Escolar,  acompanhando  as  discussões  em  todo  o  Estado.  É

importante dizer, Sr. Presidente, que hoje o cardápio das nossas escolas é elaborado

por  nutricionistas.  Essa  sugestão  apareceu  no  ciclo  de  debates  realizado  na

Assembleia.  Existem  recursos  para  a  alimentação  escolar,  centavos  que  vêm  do

governo federal. Temos de desmitificar que esse dinheiro é federal; ele é arrecadado

nos Municípios e Estados pelas pessoas que pagam impostos e pelas empresas, mas

têm  de  voltar.  Isso  é  determinação  constitucional.  Vêm  os  centavos  do  governo

federal,  mas  o  pagamento  dos  servidores  de  quase  5  mil  escolas  estaduais  e

municipais é feito pelo Estado de Minas Gerais e pelas prefeituras.

Parece  que  o  governo  federal  está  dando  tudo  -  ora,  Minas  Gerais  tem  853

Municípios.  Parece  também  que  as  crianças  e  os  estudantes  não  estão  sendo

alimentados, mas eles recebem uma alimentação de boa qualidade, aliás, existe um

acompanhamento permanente dos conselhos, tanto dos conselhos municipais quanto

do Conselho Estadual de Alimentação Escolar.  Porém é importante dizer que, em

nosso país, as escolas e os professores são pagos pelos Estados e Municípios, não

com  recursos  federais,  mas  com  recursos  estaduais  e  municipais.  Os  recursos

federais  são  tirados  de  Municípios  e  do  Estado  e  lamentavelmente  não  voltam.

Estamos vendo aí os “royalties”. Novamente o governo federal deixou Minas Gerais

de fora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.
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O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, o requerimento em discussão solicita

informações  da  Secretaria  de  Educação,  e  não  tenho  dúvida  de  que,  para  isso,

requerem de nossa parte total apoio.

Hoje tivemos a oportunidade de ouvir a manifestação de vários Deputados sobre a

questão da educação em Minas Gerais.  Obviamente,  os  números podem nos dar

alguns  dados  positivos,  mas  o  fato  é  que,  quando  visitamos  nossas  escolas

estaduais, vemos a precariedade na estrutura de muitas delas. Ora, não adianta tapar

o  sol  com  a  peneira,  porque  conhecemos  muitas  delas.escolas  estaduais  que

precisam de investimentos e de uma reestruturação, que passa pela estrutura física,

mas  também  pela  estrutura  que  oferece  aos  nossos  profissionais  da  educação,

essencialmente a valorização desses profissionais no que diz respeito ao seu salário

e para aquilo que o governo, de fato, precisa ter um olhar especial.

Também ouvi, nesta Casa, manifestações em que foi dito que essa precariedade

está no governo federal, que não investe nas universidades. É difícil questionar isso.

Não  citarei  quais  foram  os  Deputados  que  disseram  isso,  mas  quem  conhece a

estrutura do ensino federal no País sabe que os investimentos do governo federal

para ampliação das universidades federais é inegável. Vemos que, de 2003 para cá,

quando as universidades foram quase sucateadas, houve investimento do governo do

Presidente Lula e, agora, da nossa Presidenta Dilma, que disponibilizaram recursos

para os projetos de ampliação das universidades federais. Talvez isso não atenda a

todos, mas a comparação que se faz merece um reconhecimento de nossa parte:

houve um grande avanço. E agora, com a aprovação da nossa Presidenta Dilma em

relação à nova distribuição dos “royalties” do petróleo, não tenho dúvida de que a

educação no Brasil, que já vinha melhorando, terá a prioridade que merece, e não só

de projeto, não só de discurso, mas, de fato, de recurso no Orçamento.

A partir  do  momento  em  que  vemos  a  disposição  da  Presidenta  de  priorizar

investimentos na educação, esperamos que os projetos, de fato, venham atender ao

nosso Estado. Vemos em Minas essa precariedade e essa falta de prioridade, no

entanto  os  índices  que  o  MEC apontou  mostram  que  este  Estado  tem  um  fator

diferencial, que é a garra e a determinação dos profissionais da área da educação,

que, mesmo com tanta dificuldade e a falta de apoio, de estrutura, de investimento do
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governo na valorização da sua mão de obra e da sua capacidade, vestem a camisa e

trabalham incansavelmente  para fazer  com que a  educação de Minas chegue ao

ponto que está chegando. Com certeza, se houvesse investimento na infraestrutura e

também  na  valorização  dos  nossos  profissionais,  teríamos  uma  educação  ainda

melhor.

Vale aqui ressaltar que nesta Casa é natural a disputa política entre a Oposição e a

Situação.  Mas é  inegável  o  tamanho do investimento  que o governo federal  vem

fazendo na ampliação das universidades federais e a falta de investimento na área de

educação em Minas Gerais. Tive oportunidade, por exemplo, de participar, na Cidade

Administrativa, da entrega de 379 ônibus escolares para 379 Municípios mineiros. E

os recursos eram do governo federal: R$50.000.000,00, com uma contrapartida de

quase R$15.000.000,00 do governo do Estado.  Naquela atividade não havia uma

imagem, um símbolo, não houve manifestação do governo do Estado em relação aos

recursos federais. É essa disputa que vivemos em Minas.

Acho que vale ressaltar  que essa parceria traz resultados para o cidadão,  para

nossas crianças, para a qualificação da educação em Minas Gerais. Essa disputa não

levará  a  nada.  O  que  acontece  em  nosso  Estado  é  o  que  estamos  vendo:

investimentos e mais investimentos do governo federal, e, cada vez mais, o governo

de Minas e a base do governo do Estado nesta Casa tentando maquiar.

O grande investimento que Minas Gerais faz no controle da mídia do Estado não

deixa que se mostre aos mineiros o grande investimento que a mineira Presidenta

Dilma vem fazendo em Minas. Ela faz porque é dever, porque ela tem compromisso.

Os impostos que aqui disseram que são de dinheiro federal não são dinheiro federal;

os impostos que são dinheiro estadual não são dinheiro estadual; os impostos que

são dinheiro do Município não o são. São impostos e dinheiro da população, que

devem ser investidos em políticas públicas.

É  isto  o  que  o  governo  federal  está  fazendo:  investindo  na  ampliação  e  na

qualificação  das  nossas  universidades  federais,  investindo  e  ampliando  cada  vez

mais as escolas técnicas e hoje os institutos federais, que vêm aumentando cada vez

mais em nosso país. Esses investimentos se iniciaram com o governo do Presidente

Lula e hoje têm a prioridade da Presidenta Dilma. Um exemplo dessa ampliação é o
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que  trazemos  aqui:  a  entrega  de  ônibus,  uma  articulação  importante  da  nossa

bancada federal, que, com recursos federais, fez essa ação importante para Minas

Gerais.

O  que  vemos  a  partir  da  ação  da  nossa  comissão,  que  pede  informações  ao

governo  do  Estado,  é  que  tais  informações  sejam  cada  vez  mais  claras  para  o

cidadão, para que ele tenha condição de discernir que aqueles recursos, sejam eles

da esfera federal, sejam da esfera municipal, sejam da esfera estadual, são impostos

que devem ser transferidos e investidos em políticas públicas.

Não  tenho  dúvidas  de  que  o  governo  federal  vem  fazendo  isso.  A  nossa

expectativa, que é muito grande, é de que, com essa ação da Presidenta Dilma nessa

medida provisória, de fato, a educação venha a ser prioridade ainda maior em nosso

país, que os investimentos cada vez mais venham atender a essa grande demanda

da nossa população e que a educação seja de qualidade.

Por  isso,  espero  que,  de  fato,  esses  avanços  sejam  não  só  reconhecidos  no

Estado, mas sobretudo seguidos como exemplo para que Minas tenha valorização do

nosso profissional e investimento nas nossas escolas estaduais.  É o que falta em

nosso Estado. Encaminho favoravelmente o Requerimento nº 2.288, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Em nome do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

cumprimento o Deputado Dinis Pinheiro, nosso Presidente, e toda a equipe que foi

reeleita hoje para o biênio 2013-2014.

Quero também me manifestar favoravelmente a esse requerimento, solicitando ao

governo  do  Estado  que  exista  uma  nutricionista  em  cada  superintendência  para

cuidar  da  alimentação  escolar.  Sou  professora,  trabalhei  por  25  anos  em  escola

pública estadual e fui Diretora.

Quero publicamente salientar a importância da merenda escolar para alunos, para

professores,  para funcionários  também, porque cria  condições  de  entrosamento e

garante  a  alimentação  adequada  para  nossas  crianças,  para  nossos  jovens  no

período escolar.

Aproveitando a oportunidade, quero também, como os vários parlamentares que me
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antecederam, referir-me à questão da educação em relação a “royalties” a partir dos

próximos contratos. A Presidenta Dilma é uma mulher corajosa. De fato, sabemos que

colocar no País a educação como prioridade não é fácil. Muitos não entendem isso.

Lembro-me bem de ter lido que o Japão, no pós-guerra, chegou a investir quase

50% do PIB em educação.  Conseguiu  reestruturar  e reorganizar  o país  em curto

espaço de tempo. De fato, é uma necessidade. No nosso país, pouco mais de 10%

da população tem curso superior. Há décadas tínhamos apenas 100 escolas técnicas

federais. A partir dos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, temos mais

de 200. A proposta é termos mais de 500 até 2014.

Então, quero dizer a quem é contra investimento na educação que não precisa ter

medo. Investir nesse segmento é exatamente fazer com que o País cresça, que haja

mais  geração de empregos, que haja mais condições de vida e cidadania para a

nossa população. A sociedade e o País ganharão com isso.

Assim,  repito,  é  uma atitude  corajosa  da  Presidenta  Dilma  estabelecer  que  os

“royalties”  do  petróleo  sejam  totalmente  para  a  educação.  É  lógico  que  há

necessidade de irem para outras áreas.  Que se reestude o Orçamento,  mas que

apoiemos a Presidenta Dilma, essa mulher corajosa que está indicando 100% dos

“royalties” dos próximos contratos do petróleo para a educação. Esse é um caminho

que vai fazer o nosso país ser cada vez mais respeitado internacionalmente, criando

condições  de  qualidade  de  vida,  de  crescimento,  de  distribuição  de  renda,  Sr.

Presidente.

Então, quero dizer aos 77 Deputados desta Casa que não se trata de um problema

de  disputa  partidária,  de  Situação  e  Oposição.  A  educação  é  uma  questão

fundamental. Discurso de priorizar a educação é fácil; para realmente priorizá-la, em

termos orçamentários, é preciso muita coragem. Assim, mais uma vez parabenizo a

Presidenta Dilma, que está tendo essa coragem de, efetivamente, indicar que 100%

dos  recursos  dos  “royalties”  do  petróleo  a  partir  dos  próximos  contratos  sejam

investidos em educação. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Deiró Marra.

O Deputado Deiró Marra* - Sr. Presidente, encaminhamos de maneira favorável,
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porém gostaríamos de falar antecipadamente sobre os investimentos em educação

para toda Minas Gerais feitos pelo Governador Anastasia e, anteriormente, pelo ex-

Governador Aécio Neves.

Sr. Presidente, observamos aqui no Plenário esse jogo da Oposição e da Situação,

como  disse  o  Deputado  Ulysses  Gomes,  mas  há  algumas  questões  que  não

podemos  omitir.  Uma  dessas  questões  são  os  investimentos,  principalmente  na

estrutura física das escolas estaduais. Com conhecimento de causa, Sr. Presidente,

posso afirmar os investimentos ao logo de mais de seis anos. Temos visto o governo

estadual investir  em escolas estaduais que há mais de 30 anos não recebiam um

centavo. Ao longo destes seis anos, fizemos reformas em todas as escolas da rede

pública, especialmente nas regiões do Alto Paranaíba, do Triângulo e do Pontal.

Posso assegurar com certeza que nunca se investiu tanto na estrutura física como

se fez nos dois governos: do Senador Aécio Neves e agora do Governador Anastasia.

Não quero me ater à Situação ou à Oposição, mas quando vem um Deputado falar

da educação, é preciso falar também que o governo de Minas tem essa prioridade.

Pode até ser também uma prioridade no âmbito federal - temos mais universidades

federais, e na minha região estão sendo inauguradas extensões de federais -, mas

não  podemos  falar  só  do  governo  federal,  mesmo  os  Deputados  da  Oposição.

Precisamos ter coragem de falar do que o governo do Estado tem feito, com muita

consciência e produtividade, com investimentos sérios na área da educação. Só na

região  em  que  atuamos  foram  criadas  mais  de  cinco  escolas  estaduais.  Foram

investidos mais de R$25.000.000,00 na construção de novas escolas, sem contar as

inúmeras reformas que foram feitas. Então, temos de ter a coragem e a ousadia de

enfrentar  os  problemas  da  educação,  como fazem  alguns  que  vemos  aqui,  mas

precisamos ter consciência, tanto os Deputados da Situação quanto os da Oposição,

e reconhecer que investimentos estão sendo feitos e que, apesar do muito que ainda

falta,  os  resultados  estão  aparecendo.  Deixamos para  trás  números  do  Ideb  que

colocavam Minas em posição muito pior do que a de hoje e podemos assegurar que,

com esses investimentos, temos mais essa vantagem.

Portanto,  acho  que  não  há  outro  sentido  em  fazer  esse  requerimento  além  de

garantir que esses investimentos na educação realmente sejam feitos. Como disse a
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nossa  colega,  o  investimento  dos  futuros  “royalties”  na  educação  será  muito

importante,  pois,  como  qualquer  educador  sabe,  é  pela  educação  que  se  faz  a

transformação social.  Mas não podemos de forma alguma fechar  os olhos e falar

apenas do governo federal.  Companheiros e amigos, da Situação e da Oposição,

temos de reconhecer que o caminho é realmente o investimento nessa área,  em

todos os âmbitos. Se o Deputado vem aqui defender o governo federal, mas fecha os

olhos para a atuação do governo estadual, não pode dizer que é um educador. Ele

tem de ter consciência de que também em Minas há trabalho e atuação na educação.

Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  2.333/2012,  do  Deputado  Célio  Moreira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  os  dados

estatísticos  relativos  a  pessoas  com epidermólise  bolhosa no  Estado  e  sobre  as

providências tomadas com relação ao pronto atendimento aos portadores da doença.

A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº  2.339/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de informações sobre a fiscalização

das motocicletas que transitam no Estado, o número de multas em razão de infrações

cometidas por  motociclistas e de  acidentes envolvendo motos no ano de 2011.  A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Em  votação,  o  requerimento,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 2.339/2012 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº  2.340/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  número  de
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acidentados e feridos em razão das enchentes ocorridas recentemente, bem como as

medidas  profiláticas  adotadas  para  evitar  o  surto  de  doenças  relacionadas  a

enchentes. Em votação, o requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação

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

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº  2.341/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Casa  Civil  pedido  de  informações  sobre  as  ações

permanentes  de  prevenção  aos  problemas  originados  pelas  chuvas  e  os  valores

disponibilizados para o exercício de 2012; sobre as ações emergenciais adotadas

pelo  Estado  em  razão  das  enchentes  e  deslizamentos  ocorridos  recentemente  e

sobre  o  número  de  desabrigados  e  desalojados  e  o  respectivo  plano  de

reassentamento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  3.730/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre a

receita do último exercício financeiro decorrente da remuneração das seguradoras

beneficiadas pelo DPVAT, nos termos do convênio em vigor,  firmado por  meio do

Denatran. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 3.730/2012 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento  nº  3.731/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em que

solicita seja encaminhado ao Detran-MG pedido de informações sobre o convênio

celebrado com as seguradoras beneficiadas pelo DPVAT, por meio do Denatran, com

envio  de  cópia desse convênio.  A Mesa da  Assembleia  opina  pela  aprovação do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 3.748/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e ao Comando-Geral da Polícia Militar
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pedido de informações sobre os índices de criminalidade no Município de Itajubá, nos

últimos dois meses. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação

do requerimento, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, é evidente que vou votar favorável a

se pedirem os índices de criminalidade no Município de Itajubá. Até porque tivemos,

recentemente,  uma  polêmica  muito  grande,  com  a  Secretaria  de  Defesa  Social,

acerca de índices de criminalidade no Estado que não eram divulgados. Aliás, em

outras palavras, os índices eram divulgados de forma errônea. Havia um esconderijo

de índice. Não sabíamos certamente o que se passava. Não havia divulgação desses

índices  de  maneira  corriqueira,  como  determina  a  boa  gestão  pública.

Posteriormente, isso foi sanado, e esses índices têm sido divulgados. Pelo menos

agora temos conhecimento  do  quadro  da segurança pública no  Estado.  Portanto,

esse  requerimento,  que  pede  informações  sobre  os  índices  de  criminalidade  no

Município de Itajubá, serve também para que tenhamos um espelho do conjunto do

Estado.  Creio  que  tal  informação  deveria  ser  remetida  à  Assembleia  Legislativa

sempre que são anunciados índices de criminalidade.

Esta semana, se não me engano, o jornal “Hoje em Dia” divulgou que o índice de

criminalidade no caso de homicídio teve aumento de 19% em uma semana. Trata-se,

portanto,  de  um  índice  alarmante  do  quadro  de  segurança pública  no  Estado  de

Minas  Gerais.  Esses  índices  e  a  forma  de  agir  são  muito  importantes  para  que

tomemos ou não consciência de uma determinada situação. O Rio de Janeiro, por

exemplo,  passou diversos  anos  sendo o  campeão em criminalidade,  com índices

negativos no que se refere à segurança pública. Sempre havia questões importantes,

como divulgadas na televisão, sobre o índice de criminalidade do Rio de Janeiro.

Aproveito até para dizer  isso agora,  quando se encontram nesta Casa pessoas

importantes da segurança pública. Quero parabenizá-los pela presença aqui,  hoje,

representantes dos sindicatos, da Polícia Militar, do IPSM, e dizer que vamos votar

favoravelmente ao que pedem. Achamos mesmo um absurdo a redução de 20% para

16%, porque isso significa, no instituto de vocês, uma falência, como já está o Ipsemg

- aliás, esse é outro assunto.
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Eu,  como  servidor  público  civil,  sei  que  o  Ipsemg  está  indo  para  o  buraco,

infelizmente, no sentido de privatização do instituto do Ipsemg. Parabéns por vocês

estarem lutando pelo IPSM, Deputado Rodrigues,  Deputado Cabo Júlio,  que está

assumindo nesta Casa. Quero parabenizá-los pela luta de vocês.

Mas eu chamava a atenção, neste caso da segurança pública, para o fato de que,

no Rio de Janeiro, foi preciso tomar consciência de que era necessário mudar, e o Rio

passou por  mudanças importantes.  No Estado de São Paulo,  Deputado Sargento

Rodrigues, durante muito tempo foi escondida a atuação de grupos organizados de

bandidos, o chamado PCC, Comando Vermelho. A sua atuação, em São Paulo, foi

sempre escondida. Tem até uma semelhança com o que acontece em Minas. São

Paulo avança. Criminalidade? São Paulo não tem esse problema, isso é problema do

Rio. São Paulo avança. E iam escondendo o índice. Mais ou menos, eu conheço a

história. O Estado avança, e vão escondendo o índice, e o problema vai surgindo.

Minas Avança:  choque de gestão.  Minas  Avança:  arrocho salarial.  Minas  Avança:

escola caindo no buraco. Minas Avança. Não precisam fazer aluno preencher gabarito

de prova,  que alguém preenche para eles  -  e Minas avança na educação.  Minas

Avança, e por  aí  vai.  Pede dinheiro emprestado,  a juros altos.  Minas Avança.  Na

Cemig,  a  Andrade  Gutierrez  fatura  alto;  Minas  avança  na  energia.  Como  diz  o

Deputado Alencar da Silveira Jr., se um cachorro fizer xixi num poste, acaba a luz;

Minas Avança,  e por  aí  vai.  Na segurança pública ficamos assim também; Minas

avança na segurança pública. São Paulo avança na segurança pública. São Paulo

agora está precisando de um choque real na segurança pública, do ponto de vista

social.

Chamo a atenção para isso, porque esse índice de 19% a mais de homicídios numa

semana é algo com que se preocupar em Minas Gerais. Não vivemos no Estado um

quadro de segurança tranquilo como andam dizendo, é preciso reconhecer isso. Não

falo  apenas no sentido  da  crítica,  de quem é Oposição,  embora a oposição seja

fundamental,  Deputado Vanderlei  Miranda.  Se não houvesse Oposição e existisse

sempre um pensamento único, não haveria o contraponto da diferença programática,

o  Parlamento  não serviria  para  nada,  bem como a  sociedade estaria  engessada.

Então, às vezes, reclamam que eu faço papel de Oposição, que eu critico o governo.
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Ora, se todos fôssemos da Situação, provavelmente ou o governo seria perfeito, o

que é muito difícil, ou não teríamos um Parlamento atuante, como devemos ter, para

cumprir  a  função,  inclusive,  de  cobrar  as  questões  que  precisam  ser  postas  de

maneira melhor para o nosso Estado. É assim que deve acontecer. Imagino que, se a

Presidenta  Dilma não tivesse oposição no Congresso Nacional,  no  Senado,  seria

extremamente maléfico para o País não discutir de outro ponto de vista quais são as

medidas necessárias para serem tomadas.

Queria  fazer  um  pouco essa  ressalva,  mas dizer  que  faço  a  crítica  no  sentido

também propositivo, porque o Dr. Rômulo Ferraz, Secretário de Defesa Social, tem de

mim todo o respeito, é um Secretário da maior seriedade e trata todos nós muito bem.

Independentemente de sermos Situação ou Oposição, está sempre nos recebendo

para ouvir sugestões, reclamações, etc. Então não há nenhuma crítica pessoal, nem

a ele, nem ao Governador Anastasia,  mas uma crítica de conteúdo.  O Estado de

Minas Gerais precisa ter ciência de que é preciso um planejamento de segurança

pública de todo o Estado, até para que não tenhamos problemas tão graves, como os

que o Estado de São Paulo vive hoje e como os que o Estado do Rio de Janeiro

ainda  vive.  Mas  melhorou  muito,  a  partir  da  assunção  de  que  eram  necessárias

atitudes mais profundas na segurança pública no Rio de Janeiro. Até hoje o Rio toma

medidas mais radicais, visando melhorar a segurança pública. Em São Paulo, por

exemplo, durante muito tempo o governo se negou inclusive a pedir apoio do governo

federal, dizendo que o governo de lá era capaz de resolver tudo sozinho. Nega-se,

inclusive, a obter ajuda do governo federal, tamanha a prepotência que está posta

pelo governo paulista.

Então, faço um alerta para o fato de que os índices de criminalidade aqui em Minas

Gerais  são grandes,  e  não adianta  fazer  o  discurso de que  isso  é  um  problema

federal,  um problema de fronteira, e o Estado não tomar as suas deliberações.  A

Assembleia Legislativa precisa discutir  os  problemas de Minas, e não fugir  deles.

Para isso já há muita gente dizendo que Minas avança e escondendo os problemas.

Disso já estamos cheios. Vamos assumir que há problemas, ver quais as sugestões e

como resolvê-los. Acho isso fundamental. Então, devemos aprovar para saber como

anda o índice de criminalidade em Itajubá, e pediria que tivéssemos um retrato geral
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da  segurança,  dessa  problemática  que  estamos  aqui  apontando,  do  aumento  de

homicídios no Estado de Minas, e que tenhamos consciência para melhorar. Muito

obrigado, Sr. Presidente. Voto favorável ao requerimento.

* - Sem revisão do orador.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

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

Questões de Ordem

O  Deputado  João  Leite  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Retorno  ao  requerimento

anterior e aproveito até a presença de muitos policiais na Assembleia Legislativa para

elogiá-los pelo momento que vive a segurança pública em Minas Gerais em razão do

entendimento das nossas polícias com o governo do Estado. Houve uma mudança no

Estado a partir  de 2003. Na verdade, até 2003, havia policiais militares em Minas

Gerais  em  guarita  de  penitenciária.  Estamos  acompanhando  uma transformação.

Esses  policiais  estão  indo  para  a  sua  função  finalística,  que  é  o  policiamento

ostensivo. Cada dia mais vemos um avanço no trabalho dos nossos policiais. Hoje há

esse reconhecimento. É importante dizer isso porque Minas Gerais é o 24º Estado do

País  em  relação  à  questão  de  violência.  Infelizmente  vemos  aqui  um

desconhecimento  total  disso,  uma  ignorância  total  do  quadro.  A  Bahia,  que  é

governada pelo PT, é o 2º Estado mais violento do País. Temos 40% de mortes de

jovens até 20 anos. É interessante dizer algo: São Paulo disse que não precisava da

ajuda do governo federal. Qual é a ajuda que a nossa Polícia Militar tem do governo

federal? Qual é o acesso que tem a Polícia Militar nos quase 6.000km de rodovias

federais?  Há  mil  policiais  rodoviários  federais  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Cel.

Piccinini, em alguns lugares, como o Norte de Minas, há um policial rodoviário federal

para 700km. A Comissão de Segurança Pública está pedindo os índices de Itajubá.

Na sexta-feira, estaremos reunidos em Extrema com a presença do Presidente da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia de São Paulo,  o Comandante da

região da Polícia Militar  na divisa do Estado de São Paulo, o Delegado Chefe da

Polícia Civil e os correspondentes, como o Cel. Mutti, que comanda a Polícia Militar

na divisa com São Paulo. Teremos, então, o quadro da divisa. É importante dizer que
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o crime não está em Minas Gerais, mas sim do outro lado da divisa, da fronteira.

Pasmem os senhores! O Governador Beto Richa acaba de constituir um batalhão de

fronteiras da Polícia Militar. Os policiais militares do Paraná foram para a fronteira,

porque mais de 70% dos crimes ou dos presos no Paraná hoje são do tráfico de

drogas e contrabandistas de explosivos. Em Ciudad del Este, que confronta com Foz

do Iguaçu, há bananas de dinamite sendo vendidas na rua por camelôs. O que se

espera no País efetivamente é que o governo federal ajude, porque, até agora, as

nossas Polícias Militar e Civil é que enfrentam os crimes federais, o tráfico de drogas

e  o  contrabando  de  armas  e  de  explosivos.  O  crime  organizado  está  sendo

enfrentado pelas nossas polícias, que não têm competência do outro lado da divisa e

na fronteira. No entanto, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa

foi a todas as Regiões Integradas de Segurança Pública. Temos os relatórios e vimos

as rotas  do tráfico  de drogas  e a prisão de químicos,  que,  aliás,  hoje estão nas

penitenciárias estaduais, mas deveriam estar numa penitenciária federal. Um químico

ensinando na penitenciária! Onde está a penitenciária federal em Minas Gerais? Ela

não existe? Então, os números de Itajubá são importantes. É bom conhecerem o

trabalho  da  Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia.  Esses  números

subsidiariam  os  nossos  trabalhos,  na  sexta-feira,  em  Extrema.  Lá,  teremos  15

Municípios representados, como Jacutinga, que hoje, senhores policiais presentes,

representa o maior risco para o Sul de Minas Gerais, porque está perto de Tapira,

uma das cidades mais violentas de São Paulo, localizada na divisa de Minas Gerais,

muito  próxima  a  Jacutinga.  Então,  é  importante  acompanhar  os  relatórios  da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia, das visitas que fizemos e do Fórum

Nacional de Segurança Pública, que presido, e o Deputado Sargento Rodrigues é o

Secretário-Geral. Fomos ao Amazonas e nos reunimos com o Comando do Exército

de lá.  Vamos ao Paraná discutir  sobre a segurança, porque o crime não está em

Minas  Gerais.  Como disse  o  Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  do

Ceará, no sertão do Ceará, nas cidades mais pobres, a água ainda não chegou, mas

o “crack”, sim. Como o “crack” chega lá? Portanto, Sr. Presidente, quero lembrar o

trabalho da Comissão de Segurança Pública, dos meus colegas dessa Comissão, a

Deputada Maria Tereza Lara, Vice-Presidente, tão atuante, e os Deputados Sargento



506
____________________________________________________________________________

Rodrigues,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Zé  Maia.  Estamos  viajando  por  este  Estado,

estudando e procurando ajudar as nossas polícias a combater a violência, que não

deveria pertencer ao combate da nossa polícia, mas à Polícia Federal. No entanto, a

Polícia  Federal  possui  apenas  8.500  homens.  A Polícia  Rodoviária  Federal  tem

apenas mil homens em Minas Gerais, necessitando de mais 3 mil. A minha proposta é

que se entreguem as rodovias federais à Polícia Militar de Minas Gerais, porque ela

dará conta.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicitei  questão  de  ordem  para

mostrar aquilo que procurei chamar a atenção. Em Minas tudo é perfeito!  Até isso

escutamos agora. O crime não está em Minas Gerais, mas do outro lado da fronteira.

Falta avisar o criminoso. É claro que há vários problemas em Minas Gerais, como o

número de homicídios que citei, que aumentou 19%. Mas, se não reconhecem que o

crime está também em Minas Gerais, se dizem que ele só existe do outro lado da

fronteira, não tomam medidas necessárias para melhorar este Estado. Não dá para

ter esse tipo de entendimento. É claro que o problema também está em Minas. Não

adianta tentar esconder o problema. Em tudo, Minas Gerais é perfeita. Minas Gerais

avança.  Esse é  o  grande problema do governo de Minas.  Já disse isso  diversas

vezes.  O debate  é  sempre esse.  Por  que o  governo  de Minas  não reconhece o

problema? Porque a imagem de Minas tem de ser repassada para fora como um

Estado  perfeito,  a  fim  de  se  tentar  fazer  da  figura  do  Senador  Aécio  Neves  um

“candidatável” à Presidência. Então, Minas vira um comitê eleitoral do Senador Aécio

Neves, candidato à Presidência da República. Tudo precisa ser escondido. A Minas

real não pode aparecer. Só aparece a Minas fictícia, a Minas da ilusão, a Minas onde

não há crime, onde não há problemas nas escolas nem na saúde. Mas essa Minas só

existe na televisão, só existe em polpudas verbas publicitárias, gastas e aumentadas

ano a ano para demonstrar uma Minas Gerais inexistente. A Minas da realidade não é

essa;  é  uma  Minas  que  precisa  assumir  seus  problemas,  campeã  em  aumento

percentual de homicídios, que, aliás, aumentam mais que no resto do País. Mas isso

vira assunto proibido. Por mais combativos e competentes que sejam nossos policiais

militares - e eles são -, eles não podem dar conta do recado se o Estado não assumir

para  si  a  tarefa  de  combater  o  crime  a  partir  da  principalidade  e  ver  que  os
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problemas, realmente, existem. Não adianta nossas professoras terem toda a boa

vontade para melhorar o ensino público se a elas não é dada condição, sequer, de

receber o piso nacional de salário; se recebem um salário muito inferior e um plano

de  carreira  que  inexiste,  que  foi  cortado  por  meio  de  lei  aprovada  na  própria

Assembleia  Legislativa.  Por  mais  que  minhas  colegas  professoras  sejam

competentes e façam todo esforço para melhorar a educação pública, é necessário

que o Estado assuma que as escolas públicas estaduais têm problemas de estrutura,

de  qualificação  dos  profissionais  e  problemas  que  precisam  ser  colocados  como

prioridade  e  investimento  do  governo  estadual.  Enquanto  o  governo  do  Estado

enxergar Minas como comitê eleitoral do Senador Aécio Neves, aquele que quebrou

Minas, e jogar para debaixo do tapete as sujeiras para tentar mostrar que Minas é a

Minas das maravilhas, das verbas publicitárias e propagandas enganosas, o Estado

de Minas Gerais continuará batendo recordes negativos no Brasil. E aí não adianta

ficar bravo, ameaçar cassar ou censurar a Oposição. Não adianta. Fomos eleitos para

cumprir o nosso papel; então, vamos cumpri-lo. Já foi o tempo em que o Senador

Aécio Neves podia esconder tudo. Hoje, ele esconde grande parte, mas não esconde

a  voz da  Oposição,  que  aqui  continua  fazendo  seu  papel.  Por  mais  que Andrea

Neves, a Goebbels das Alterosas, atue para calar a nossa voz na grande imprensa e

na  grande  mídia,  estaremos  denunciando as  condições  precárias  em que  vive  o

Estado de Minas Gerais. É um direito nosso e uma obrigação de parlamentar. Minas

não vai bem como querem que pareça. Minas não é o que permitem sair nas páginas

das grandes mídias. Não! Minas tem problemas. Minas Gerais precisa evoluir muito,

em especial nos aspectos de saúde, educação e segurança pública. Em todos os

três,  o recurso aplicado é inferior,  inclusive,  ao mínimo constitucional.  No que diz

respeito à saúde, este ano, o governo está prometendo chegar aos 12%, mas, desde

2013, não aplicam sequer 12% na saúde pública. Na educação, não se aplicam os

25%;  se  aplicam  em  torno  de  20%.  Então,  Sr.  Presidente,  Minas  Gerais  precisa

avançar,  compreender  que  seus  problemas  existem,  tentar  resolvê-los,  e  não,

escondê-los. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que
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solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

3.331/2012,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012  e  o  Projeto  de  Lei  nº

3.521/2012 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em

fase  de  discussão;  e  que  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.474,  2.960  e  2.961/2012,

2.318/2011, 3.077, 3.152, 3.250, 3.251, 3.500 e 3.527/2012 sejam apreciados logo

após o Projeto de Lei nº 3.405/2012. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  7  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Tendo  em  vista  a

importância das matérias constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Portanto, há quórum

para  a  continuação  dos  trabalhos.  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 24/2012, do Tribunal de Contas, que altera a Lei Complementar nº

102, de 17/1/2008: 1 - modifica o parágrafo único do art. 110-A, o art. 110-C e o art.

110-F, com as redações conferidas pela Lei Complementar nº 120, de 15/12/2011; 2 -

acrescenta o art. 110-J. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública. A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

Presidência  dará  início  ao  processo  e,  para  tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos
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Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -  Delvito  Alves -  Dilzon Melo -  Doutor Wilson

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

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses

- Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Deputado Anselmo José Domingos - Sr. Presidente, quero registrar meu voto:

“sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 50 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor

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

Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João

Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
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Complementar  nº  24/2012  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.538/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa

Econômica  Federal.  A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que

opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Rogério Correia em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.331/2012, do Procurador-Geral de

Justiça, que fixa a data-base e o percentual, relativo ao ano de 2012, para revisão

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de

Minas  Gerais.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.331/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  10  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, do Governador do Estado, que altera a Lei

nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado

de Minas Gerais, e a Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
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vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita  o adiamento da discussão do

projeto.  Com a palavra,  para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, chegamos até aqui, e o projeto

precisa ser votado. Obviamente o que não se pode admitir é que o projeto, que tem

alguns  pontos  positivos  e  traz  em  seu  bojo  algumas  melhorias  nos  sistemas  de

promoções da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, fique prejudicado pelo art. 13.

É como se o governo encaminhasse um bolo delicioso, muito saboroso e colocasse

no meio uma cereja venenosa. Na prática, o que aconteceu foi isso.

O  projeto  tem  seu  lado  positivo,  e  todos  os  Deputados  desta  Casa  votarão

favoravelmente à sua aprovação. Entretanto, não podemos ficar com o ônus de votar

o art. 13 da forma como ele se encontra, porque o governo retira 4% do que é hoje

sagrado  para  os  policiais  e  bombeiros  militares  de  Minas  Gerais,  para  seus

pensionistas e dependentes. Hoje o governo contribui com 20% da sua obrigação

patronal - é o que a lei  determina.  Ele quer retirar  4% do pagamento das nossas

velhinhas, das nossas pensionistas, e 4% da verba que é aplicada na saúde. Essa

postura do governo, para nós, policiais e bombeiros militares, é inadmissível.

Portanto,  o nosso encaminhamento,  obviamente  na  votação do requerimento,  é

favorável  a  que  os  projetos  continuem  na  pauta.  Queremos  votá-lo.  O  que  não

queremos - e tenho certeza de que boa parte de Deputados de extrema lucidez não o

fará - é cometer um ato de crueldade com a pensão e com a área da saúde dos

policiais e Bombeiros pensionistas e seus dependentes.

É bom que se saiba, Sr. Presidente: hoje se vê, na ponta da linha, o sofrimento de

policiais  e  bombeiros  no  atendimento  à  saúde,  que  já  está  muito  precário.  E  o

governo vem com uma medida para retirar 4%. Isso é horrível. Tenho a certeza de

que o Deputado da base do governo, por mais convicto que seja, não pode ficar com

o desgaste para ele, porque, se a medida é amarga, quem deve tomá-la é o governo.

Diziam,  durante  nossos  encaminhamentos,  que  isso  era  uma  questão  apenas

contábil. Se é contábil, Deputado Adelmo Carneiro Leão, é muito simples: o art. 15 do

projeto determina que, no ato da sanção da lei, o governo terá um ano para enviar o
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projeto de lei complementar que trata da reforma previdenciária e da assistência dos

policiais e bombeiros. Ele pode mandar em fevereiro, março. O que queremos? O que

nossas entidades de classe, nossos reformados, nossas pensionistas querem neste

momento? Ter pelo menos tempo de fazer  o debate, discutir,  ajudar a construir  a

proposta, não na forma como foi exposta. Ou seja, queremos a aprovação do projeto,

mas o que não queremos é o art. 13, porque ele, no Projeto de Lei Complementar nº

31, é um pacote de maldades, é uma cereja extremamente venenosa que o governo

colocou no projeto.

Portanto, faço um apelo ao Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Governo, e ao

Deputado Lafayette  de  Andrada,  Líder  do  Bloco Transparência  e  Resultado,  para

votarmos o projeto e o destaque. Se o governo entender que a votação do destaque

deve ser derrotada, ele aprova o destaque, e o projeto fica aprovado. Se ele entender

que não, vamos submeter à votação. Tenho a certeza de que todos estão aqui, até o

momento, querendo votar.

Então, o nosso encaminhamento é para que o projeto permaneça na pauta para

podermos votá-lo. Tentativas de entendimento não faltam. Estamos aqui o tempo todo

tentando buscá-las.

Mas  é  bom  que  se  deixe  claro,  Deputadas  Liza  Prado  e  Maria  Tereza  Lara  e

Deputado Gilberto Abramo, que o Deputado que votar favoravelmente ao projeto sem

destacar, ou seja, aprovando o art. 13, sofrerá um desgaste violento na sua base,

porque o policial e o bombeiro militares vão ao Deputado na ponta da linha para dizer

que ele ajudou o governo a retirar 4% da saúde deles, que já está combalida. É isso

que vai acontecer. Não podemos admitir isso.

Sr.  Presidente, sei quanto os policiais estão esperando a aprovação. O governo

montou uma estratégia de mandar essa cereja venenosa dentro de um pacote que

traz benefícios; contudo, os policiais e os bombeiros militares estão atentos. Sabem

que não podem ter um benefício que atende a 5 mil, entre policiais e bombeiros, e ter

um prejuízo para 300 mil pessoas, que é o IPSM.

Assim,  acompanharemos  de  perto  a  situação.  Queremos  e  desejamos  votar  e

aprovar  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31.  O  que  não  se  pode  é  aprovar  o

benefício e ficar, também, com a parte ruim. Portanto faço um apelo ao Deputado
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Lafayette de Andrada e ao Líder de Governo para retirarem o requerimento, a fim de

que os projetos sejam votados. Esse é o nosso apelo, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Sou favorável ao encaminhamento do Deputado Sargento

Rodrigues, porque entendo que é a pensão da viúva que está em jogo. Os policiais

têm sofrido violência. Por mais que se tem feito, ainda falta estrutura. Creio que é

hora de apoiarmos uma classe que tem dado a vida pelo povo mineiro. Tem, portanto,

todo o meu apoio.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, também quero dizer que votarei, com

a orientação encaminhada pelo Deputado Sargento Rodrigues, favoravelmente a que

sejam  votados  os  dois  projetos,  destacando  o  art.  13.  Só  mesmo  o  Deputado

Sargento Rodrigues para me fazer votar contra o 13. Hoje terei de fazê-lo. Somente

hoje, Deputado Sargento Rodrigues, mas a favor dos policiais e dos bombeiros.

Fiz  algumas  afirmações  aqui  anteriormente  e  queria  repeti-las,  mas,  agora,  Sr.

Presidente e Deputado Lafayette de Andrada, quero fazê-las novamente com base

num estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas. É importante que a população

de Minas e quem nos visita hoje saibam dessa realidade. O jornal “Hoje em Dia” de

hoje  publicou  o  “ranking”  de  indicador  social.  Minas  Gerais,  pasmem!,  Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  não  é  o  primeiro  -  viu,  Deputado  Fred  Costa?  -,

infelizmente. Minas Gerais não é o que a propaganda anda dizendo. É apenas o 7º

indicador social. Estão na frente o Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, o Rio

Grande do Sul,  o Rio de Janeiro,  o Paraná.  Só depois  desses é que vem Minas

Gerais, na 7ª posição.

O que esse “ranking”  de  indicadores  sociais  leva  em consideração? Habitação,

renda, trabalho, educação, saúde e segurança pública. São exatamente os índices

sociais que remetem Minas Gerais ao 7º lugar. Minas, portanto, como disse, não é o

Estado do “Minas Avança”.  Minas Gerais,  Deputado Paulo Guedes, como V.  Exa.

disse hoje, não é aquele Estado das propagandas enganosas, de polpudas verbas
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comerciais, da Andrea Neves, irmã do Senador Aécio Neves.

A Minas real é a 7ª no “ranking” justamente nas áreas de habitação, renda, trabalho,

educação, saúde e segurança.  Por  falar  em habitação,  temos uma boa notícia:  a

Presidenta Dilma anunciou ontem a entrega de um milhão de moradias no Minha

Casa, Minha Vida. Minas, infelizmente, está lá atrás, bem abaixo, para lá do 7º lugar.

O governo do Estado não consegue fazer projetos para o Minha Casa, Minha Vida.

Os outros Estados vão melhor nesse aspecto, porque os governos têm interesse no

programa. Minas, cujo governo não tem interesse, vai  ficando para trás. Mas nos

Estados em que os governos fazem força para isso, o resultado é bom. Está aqui a

prova:  já  é  um milhão de moradias  no  Minha Casa,  Minha Vida.  É provável  que

Fernando Henrique Cardoso não tenha feito mil casas para o povo. Já a Dilma está

completando agora, por esse projeto que se iniciou com o Lula, a entrega de um

milhão de moradias. Mas também nesse aspecto, Minas está atrás no “ranking”, mais

uma vez. Minas não avança. Só avança na propaganda. No social, Minas está bem

atrasada, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, que tenho em mão.

Voto favoravelmente aos projetos da pauta. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Também quero encaminhar favoravelmente ao Projeto

de Lei Complementar nº 31, desde que haja o destaque do art. 13, que precisa ser

retirado do projeto.  Alinhados  com  o  que  disse  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,

também somos intransigentes e apoiamos incondicionalmente a luta dos servidores

da segurança pública por melhores condições de vida.

Vemos ali o Cel. Zeder, que tem 15 anos de reformado, com uma vida inteira de luta

e  serviços  prestados  ao  povo  de  Minas  Gerais,  que  está  solidário  com  seus

companheiros e companheiras, defendendo os seus direitos. Deixo a todos o nosso

apoio, ressaltando que o governo está muito mal-acostumado, ao dar com uma mão,

e tirar com a outra. O que queremos é um benefício real para essa categoria tão

sofrida e tão importante para o povo de Minas Gerais, que presta serviços na área da

segurança  pública.  O  povo  vive  amedrontado,  e  precisamos  desses  homens  e

mulheres que devem ter melhores condições de trabalho e de vida. Portanto, defendo
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a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 31, com o destaque do art. 13, que

realmente  é  um  saco  de  maldades,  uma  crueldade,  uma  falta  de  sensibilidade.

Parabéns, Sargento Rodrigues. Parabéns a todos vocês, que podem sempre contar

com o meu apoio incondicional à luta de todos os servidores da segurança pública.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado João Leite  -  Sr.  Presidente,  ouvimos muitas  coisas  no  Plenário da

Assembleia Legislativa.  Na verdade, não queria tratar  deste assunto hoje, mas na

quinta-feira passada fui a Salvador, para participar do encontro de uma associação de

que faço parte há muitos anos, e, dali, a Eunápolis. Em Salvador, tive um encontro

com o Soldado Prisco, que foi o líder da revolta da Polícia Militar, devido aos baixos

salários  pagos  pelo  PT  aos  policiais  militares  na  Bahia.  Ele  foi  expulso  pelo

Governador Jaques Wagner e perdeu sua farda de policial militar, apesar de ter sido

quem lutou pelos policiais militares na Bahia. Ainda assim, ele e sua família perderam

tudo.  Foi  preso por ordem do Governador Jaques Wagner. O Soldado Prisco, um

homem de garra, foi agora eleito Vereador por Salvador, com 14 mil votos, mas está

totalmente abandonado e perseguido pelo Governador, que é do PT.

E agora ouvimos aqui juras do PT. Lembro-me do Deputado Sargento Rodrigues

tentando  deslocar-se  até  a  Bahia  para  evitar  a  prisão  do  Soldado.  Ele  foi  preso

arrastado para uma cadeia. Também me lembro de discutir com o Deputado Sargento

Rodrigues, porque levaram policiais... O governo do PMDB, do Rio, e o governo do

PT,  da  Bahia,  levaram  policiais  militares  para  uma  cadeia  comum,  com  outros

criminosos.  Cuidado,  gente!  Ouvimos  um  discurso  aqui,  e  parece  que  o  ex-

Governador Aécio Neves foi  uma pessoa má para os policiais,  que o Governador

Anastasia não respeita os policiais, que esta Assembleia Legislativa não respeita os

policiais,  que  a  base  do  Governador  Anastasia,  a  base  do  ex-Governador  Aécio

Neves é contra os policiais militares e suas famílias. Cuidado! É só viajar um pouco

para ver. É só ir à Bahia, do PT, e ao Rio de Janeiro, do PMDB, para ver o que o

PMDB e o PT fizeram com os policiais  militares:  colocar  um policial  militar  numa

cadeia comum!
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Eu ia ficar calado aqui, mas, na semana passada, estive lá com o Soldado Prisco e

vi tristeza, mágoa da parte dele, mas, ao mesmo tempo, vi o reconhecimento público

do trabalho dele e da Polícia Militar da Bahia, como é o reconhecimento desta Casa,

o  reconhecimento  do  Governador  Anastasia,  do  Senador  Aécio  Neves,  da  nossa

gloriosa Polícia Militar. Queremos o melhor para a nossa Polícia Militar, queremos o

melhor  também  para  os  que  são  pensionistas.  É  bom  esclarecermos  a  questão

contábil. Não é possível sermos levados como uma manada. A nossa polícia pensa.

Não é possível! Vamos discutir o texto, vamos ver em que o texto pode prejudicar. Eu

não acredito que o nosso governo, que reconhece, não está fazendo favor, porque a

nossa Polícia Militar  merece, os nossos policiais,  que estão nas ruas trabalhando,

defendendo a população. Eu não acredito que o nosso governo faria alguma coisa

contra a Polícia Militar, contra os policiais militares que defenderam a população e

estão hoje gozando o merecido descanso com sua família, mas que, mesmo assim,

ainda permanecem policiais e merecem o cuidado do Estado. Portanto, muito cuidado

com o que estamos ouvindo aqui. Como dizem os baianos: “cuidado...”.

Claro, vamos esperar para votar, vamos discutir a matéria.

Como  vamos  acreditar  nessa  lereia  toda.  Não  tem  autoridade  o  PT,  não  tem

autoridade o PMDB, que prenderam policiais militares, levando-os para a cadeia onde

estavam criminosos comuns.

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

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  em  primeiro  lugar,  gostaria  de

esclarecer que o PT vota a favor do PL e vota contra o art. 13.

Como disse aqui o nosso Líder, Deputado Rogério Correia, pela primeira vez o PT

vai votar contra o 13, a fim de atender os nossos servidores. Eu gostaria também de

saber,  porque  o  Deputado  João Leite  falou  e  falou,  mas  não  disse  como vota  o

PSDB... É importante saber como vota o PSDB. Ele veio aqui citar um exemplo para

atingir o PT, trazendo coisas lá da Bahia. Se realmente o que ele falou é verdade, o

Governador Jaques Wagner, da Bahia, está seguindo um péssimo exemplo. Voltei a

falar com ele, que está sendo orientado pelo Azeredo.

O Azeredo demitiu o Deputado Sargento Rodrigues, o Cabo Júlio; foi assassinado o

Cabo Valério. E tem gente do PT que, de vez em quando, começa a querer seguir
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essas condutas do PSDB. Então, Deputado Rogério Correia, mande um aviso para o

Governador da Bahia, porque esse é um mau exemplo que não deve ser seguido lá.

Queria deixar isso claro aqui para marcar a nossa posição. O PT vota favorável ao

projeto e contra o art. 13.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda*  -  Sr.  Presidente,  creio  que,  embora  meu Líder

esteja presente na Casa, eu possa falar em nome do PMDB e dizer que também

somos favoráveis ao projeto, mas estamos sendo coerentes com a defesa que tem

sido feita em relação ao que o Deputado Sargento Rodrigues tem defendido nesta

Casa. Portanto o PMDB, nesse aspecto, estará acompanhando o Deputado Sargento

Rodrigues naquilo que propõe.

Gostaria também de destacar, Sr. Presidente, que gostei muito da fala do Deputado

João Leite, com toda a sinceridade, porque me deu a entender, a não ser que eu

esteja errado, que ele compreende a necessidade de defender esse pequeno quinhão

conquistado pela Polícia Militar e pelos bombeiros de Minas Gerais. Só quero lembrar

aquilo que é óbvio: ele citou o caso do Rio de Janeiro, onde há o governo do PMDB,

e também o caso da Bahia, onde há o governo do PT, mas quero lembrar que somos

Deputados em Minas Gerais, e não no Rio de Janeiro e na Bahia. Como Deputados

em  Minas  Gerais,  estamos  fazendo  a  defesa  dos  interesses  dos  servidores  da

segurança de nossa Polícia Militar e dos bombeiros em Minas Gerais. Essa é a nossa

posição, e acredito que seja coerente. Acredito que não poderia ser diferente, e assim

também - imagino eu - entende a base de governo nesta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

policiais que nos acompanham nas galerias,  queria dizer a todos que os policiais

militares de Minas Gerais conhecem bem a filosofia de governo dos partidos políticos.

Eles, que têm Tiradentes como patrono, viveram a mais grave crise institucional da

Polícia Militar, no governo Azeredo. Foi a mais grave crise, justamente pelo arrocho,

pela inversão de prioridades, pela priorização do reajuste aos Coronéis em prejuízo

dos  praças.  Eles  viveram  a  expulsão  sumária  de  líderes  de  um  movimento
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reivindicatório  legítimo,  e  viveram,  no  governo militar,  no  governo do Governador

Itamar Franco, a reabilitação dessas lideranças, a reintegração de vários praças, o

início  da  valorização  da  Polícia  Militar,  com  a  recuperação  dos  vencimentos  no

governo do PMDB, portanto eles conhecem bem a filosofia  que o PMDB tem em

relação à Polícia Militar. Aliás, viveram isso no governo Itamar, e sabem o que é a

política do PSDB, que teve como exemplo máximo o governo Azeredo, que perdura

até hoje.

Fico animado com a perspectiva apresentada aqui por importantes Lideranças do

PSDB, de que, como o PMDB, o PSDB poderá votar a favor da proposição, mas

contra o art. 13.

E quero saber se as Lideranças do PSDB que vêm aqui dizer que têm compromisso

com a polícia farão o mesmo, porque a Polícia Militar estará aqui para acompanhar,

para  não  permitir  que  o  PSDB,  que  já  produziu  um  furo,  um  rombo  de

R$5.000.000.000,00 nos cofres do IPSM, possa promover ainda mais esse prejuízo

aos interesses dos policiais militares de Minas.

Portanto quero saber aqui, na prática, não na Bahia. Aliás, por falar em governo que

trata mal  a polícia,  ninguém supera o governo tucano de São Paulo,  que paga a

metade  da  remuneração  em  gratificação  e  não  a  incorpora  nos  vencimentos  de

aposentadoria. Então quero saber aqui, seja hoje, seja em que dia for, como o PSDB

votará o projeto, sobretudo o art. 13, porque asseguro que o PMDB estará aqui, junto

com os policiais militares, votando a favor do projeto e contra o art. 13.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa,

Deputados  e  Deputadas,  quero  manifestar  o  nosso  parecer  juntamente  com  a

Bancada do PT. Aliás, como única mulher da nossa bancada, não poderia deixar de

manifestar-me a favor do projeto e contra o art. 13.

Sr. Presidente, esta Casa está fazendo uma grande campanha puxada por V. Exa.

Votamos a favor.  Somos favoráveis e estamos cobrando da Presidenta Dilma que

estabeleça os 10% para a saúde. Mesmo defendendo ferrenhamente a Presidenta,

sobretudo,  no  enfoque  de  prioridade  em  educação,  estamos  favoráveis  a  cobrar
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esses recursos da tão debatida Emenda nº 29.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão nos representa muito bem nessa Comissão. Por

isso mesmo não podemos de forma alguma votar a favor de um artigo que possa

diminuir recursos do Estado para a saúde dos profissionais de segurança e das suas

viúvas e as pensões. É uma questão de coerência. Mesmo defendendo o governo

federal,  questionamos  e  também  cobramos.  Por  isso  a  nossa  bancada  é  muito

coerente, ao votar favoravelmente ao projeto e contra o art. 13.

Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa. é referência dos profissionais de segurança

nesta Casa pela sua experiência e história de vida. Quando V. Exa. pontua, é porque

discutiu com a categoria e tem conhecimento de causa. Então, é importante que toda

a  Casa  reflita  sobre  o  que  estaremos  votando  aqui  hoje,  Deputado.  Estamos

convencidos de que V. Exa. é o verdadeiro representante da categoria.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Quero  tratar  aqui  com  os  meus  colegas

Deputados  da  questão  do  requerimento  em  si.  Em  relação  ao  projeto  de  lei

complementar,  todos  já  se  manifestaram,  e  a  posição  está  clara.  Caso  haja  o

adiamento de votação, estaremos perdendo a oportunidade de aproveitar o que tem

de melhor do Projeto de Lei Complementar nº 31. Então, quero fazer um apelo ao

Deputado Lafayette de Andrada: que retire o pedido de adiamento, pois o projeto é

importante, possui dado, conteúdo e elementos importantes de ganho. Nesse caso,

quero parabenizar os autores do projeto.

É preciso que se vote o projeto hoje, porque há oportunidade e número suficiente

de parlamentares. Precisamos tomar posição. Seremos responsáveis pela posição

que  tomarmos.  Não  tem  sentido  adiarmos.  Na  verdade,  adiar  significa  também

descomprometermo-nos  com  essa  causa.  Não  podemos  reduzir  o  nosso

compromisso.  É  hora  de  tomarmos  posição;  por  isso  quero  encaminhar

contrariamente ao encaminhamento de adiamento da proposição que está em pauta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O  Deputado  Adalclever  Lopes  -  O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  meu  Líder,  já

encaminhou em nome da bancada. Quero deixar registrado para o povo de Minas e
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os servidores que Minas mais uma vez avança, avança no bolso do servidor. É isso

que o Governador do Estado faz. Então, mais uma vez, fica claro que Minas está

quebrada, e eles estão avançando no bolso do servidor.  Temos de votar contra o

requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, esse é um projeto de extrema

importância para a Polícia Militar, pois trata da questão não só previdenciária, mas

também de promoção dos militares. Na verdade, é um projeto complexo e longo.

Foi levantada hoje uma questão que realmente exige discussão serena e adulta.

Nesse sentido, apresentamos o nosso requerimento. Para o bem de todos nós, dos

militares e de Minas Gerais, acreditamos... A posição do PSDB é muito clara: somos a

favor do projeto. Agora, levantada uma questão, o PSDB considera importante abrir

um diálogo e refletir sobre ela. Daí, o nosso requerimento de adiamento de discussão,

para,  na  próxima semana,  votarmos o  projeto.  É  esse o  nosso requerimento,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram.

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, questão de ordem. Votarão “sim”

os que quiserem o adiamento da discussão, e “não”, os que quiserem discutir e votar

hoje. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  vai  proceder  à  verificação  de  votação  pelo

processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto. Em

votação, o requerimento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 23 Deputados. Votaram “não” 21 Deputados. Está,

portanto,  aprovado  o  requerimento  de  adiamento  da  discussão,  em  2º  turno,  do
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Projeto de Lei Complementar nº 31/2012.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2012, do Governador do Estado,

que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e o efetivo do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais até o ano de 2015. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada em que solicita o adiamento da discussão do projeto.  Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Solicito verificação de votação.

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  vai  proceder  à  verificação  de  votação  pelo

processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto. Em

votação, o requerimento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem

efeito.

Questão de Ordem

O Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  o  encerramento  da

reunião por falta de quórum.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

solicito  ao  Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos  Deputados  para  a

recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Célio Moreira) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  18  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a Presidência declara

prejudicado o requerimento do Deputado Lafayette de Andrada.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais,  às  20 horas,  e  convocando as  Deputadas e os  Deputados para  a

ordinária, de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 45ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  Composição da Mesa -  Ata;  discurso do

Deputado Durval  Ângelo;  aprovação - Destinação da reunião -  Eleição da Mesa -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

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

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio

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

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 10h12min, declaro aberta a reunião.

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

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

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida para compor a Mesa as Deputadas Maria

Tereza Lara e Luzia Ferreira, para exercerem, respectivamente, as funções de 1ª e

2ª-Secretárias.

Ata

- A Deputada Luzia Ferreira, 2ª-Secretária “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Durval Ângelo.

O Deputado Durval  Ângelo  -  Sr.  Presidente,  mesmo entendendo que a  reunião

especial de hoje é destinada à eleição da Mesa da Assembleia para o biênio 2013-

2014, sinto-me no dever de fazer um comunicado sobre a matéria que aprovamos,

por unanimidade, na Comissão de Direitos Humanos. Não vi registro dessa matéria

na ata que foi lida. A questão que trouxe para discussão diz respeito a isso. Na última

segunda-feira,  o  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  recebeu

homenagem do setor eletroeletrônico de Minas Gerais. Duas entidades, a Associação

Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - Regional de Minas Gerais - Abinee - e o

Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de

Minas  Gerais  -  Sinaees  -  prestaram  homenagem  ao  Presidente  da  Assembleia,

considerando-o  personalidade  política  de  destaque  em  2012.  Dos  quatro

homenageados,  o  único  do  setor  político  foi  o  nosso  Presidente  Dinis  Pinheiro.

Aprovamos  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  uma  moção  de  aplauso  e

congratulações ao Presidente Dinis Pinheiro. Destacamos nessa moção de aplauso

uma ação muito positiva de repactuação desta Casa com a sociedade mineira. Foram

atendidos vários anseios da sociedade no sentido de moralização, de ordenamento

deste Poder, numa lógica mais exigente de providências reclamadas pela sociedade

que foram tomadas pelo  Presidente.  Quanto a  essa interlocução,  gostaríamos de
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destacar o trabalho desta Casa em dois ou três aspectos no período Dinis Pinheiro. O

primeiro  aspecto  diz  respeito  à  campanha  contra  o  “crack”.  Esta  Casa  está

desenvolvendo um trabalho muito forte nesse sentido. Em segundo lugar, participei

da  Comissão  de  Execução  das  Penas,  por  indicação  do  Presidente,  em  que  a

necessidade  de  humanização  do  cárcere  esteve  na  ordem  do  dia  deste  Poder

Legislativo. Destaco também a campanha para que a União seja obrigada a aplicar

12% na saúde e que o governo do Estado não mascare o orçamento, que aplique de

fato  os  15%,  não  colocando  investimentos  em  saneamento  da  Copasa  como se

fossem aplicações em saúde. Na moção, destacamos que essa campanha, essas

três campanhas, esses três movimentos aproximaram muito o Poder Legislativo da

sociedade mineira. Como teremos eleição agora, damos ciência e pedimos que os 77

Deputados  sejam informados  dessa  moção  de  aplausos.  Na  moção,  destacamos

também  a  profissionalização  do  Poder  Legislativo  por  meio  da  valorização  dos

servidores. Há 10 anos, integrei uma Mesa que teve o papel de resgatar o concurso

público nesta Casa. A atual Mesa, na Presidência de Dinis Pinheiro, é a que mais

concursos  públicos  realizou  a  fim  de  profissionalizar  o  servidor  desta  Casa.

Lembramos também da revisão do plano de carreira do servidor desta Casa. Cada

vez mais, precisamos de uma assessoria técnica e competente para servir melhor à

Casa e à sociedade mineira. Esse é nosso destaque. Agora, às 9 horas, ele foi o

objeto  central  na  Comissão de Direitos  Humanos.  Trazemos  ao  conhecimento  de

todos os parlamentares desta Casa a moção de congratulações ao Presidente Dinis

Pinheiro,  que  merece  realmente  esse  reconhecimento.  A  Comissão  de  Direitos

Humanos tem sido parceira e sempre contou com o apoio da Mesa e da Presidência.

Não poderíamos esquecer isso. Parabéns, Deputado Dinis Pinheiro! O consenso hoje

na composição da Mesa em chapa única é um fato inédito em 18 anos que integro

este Poder. Logo, é sinal de uma construção coletiva e solidária do Presidente. Deixo

o nosso registro, elogio, agradecimento e o reconhecimento da Comissão de Direitos

Humanos  da  Assembleia  Legislativa.  Tendo  em  vista  a  proximidade  do  Dia

Internacional  de Direitos Humanos,  dia 10,  segunda-feira,  faremos,  neste dia pela

manhã,  um  debate  sobre  direitos  humanos  e  o  Parque  Nacional  da  Serra  do

Gandarela;  à  tarde,  um  ato  de  solidariedade  aos  atingidos  no  massacre  de
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Felisburgo; e, à noite, uma sessão especial pelos 25 anos do Conselho Estadual de

Direitos Humanos. Portanto, não poderíamos deixar de fazer esse reconhecimento ao

Presidente  Dinis  Pinheiro.  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Parabenizo-o  pela  gestão,

extensivo a toda a Mesa Diretora da Assembleia.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Destinação da Reunião

O Sr.  Presidente -  Destina-se esta reunião à eleição dos membros da Mesa da

Assembleia para o biênio 2013-2014 nos termos do § 2º do art.  8º do Regimento

Interno, com a redação dada pelo art. 2º da Resolução nº 5.222, de 3/12/2004.

Eleição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência vai dar início ao processo de eleição dos membros

da Mesa da Assembleia para o biênio 2013-2014. Para tanto, convida os Deputados

Adalclever  Lopes e  André Quintão para atuar  como escrutinadores.  A Presidência

informa ao Plenário que, em conformidade com o inciso I do art. 9º do Regimento

Interno,  encerrou-se,  às  8  horas  de  hoje,  o  prazo  para  registro  de  candidatos  à

eleição da Mesa da Assembleia. Com a palavra, a 1ª-Secretária para que proceda à

apresentação de chapas e de candidaturas individuais registradas.

A Sra. Secretária - Sr. Presidente em exercício, Deputado Inácio Franco, antes de

ler  quero  cumprimentá-lo,  cumprimentar  a  atual  Mesa  Diretora  na  pessoa  do

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  cumprimentar  nossa  companheira  Deputada

Luzia Ferreira e, na pessoa dela, toda a bancada feminina. Permitam-me, neste dia,

registrar  os  nomes  da Deputada Luzia  Ferreira,  na  Mesa,  e  das  Deputadas  Liza

Prado, Ana Maria Resende e Rosângela Reis. Estão aqui na Mesa também conosco

os Deputados André Quintão e Adalclever  Lopes,  representando toda a Casa. Sr.

Presidente  em exercício,  até  às  8  horas  de  hoje,  foram  registradas  as  seguintes

candidaturas:  Registro  por  chapa:  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro;  1º-Vice-

Presidente, Deputado José Henrique; 2º-Vice-Presidente, Deputado Hely Tarqüínio;

3º-Vice-Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão; 1º-Secretário, Deputado Dilzon

Melo;  2º-Secretário,  Deputado Neider  Moreira;  3º-Secretário,  Deputado Alencar  da

Silveira Jr. Não houve candidaturas avulsas.

O Sr. Presidente - A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83 do
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Regimento Interno, como fiscal da ordem, a quem compete tomar as providências

necessárias ao funcionamento normal das reuniões, estabelece as seguintes normas

complementares para a eleição da Mesa da Assembleia para o biênio 2013-2014:

Os  envelopes  para  a  votação,  devidamente  rubricados,  serão  entregues  pelos

escrutinadores  às  Deputadas  e  aos  Deputados  na  medida  em  que  estes  forem

chamados pelo Sr. 1º-Secretário.

As Deputadas e os Deputados deverão dirigir-se à cabine de votação, cada um por

sua vez e apenas quando chamados. Deverão colocar  nos envelopes as cédulas

contendo  o  nome  de  seu  candidato  a  Presidente,  1º-Vice-Presidente,  2º-Vice-

Presidente, 3º-Vice-Presidente, 1º-Secretário, 2º-Secretário e 3º-Secretário.

Somente  poderão  ser  colocadas  dentro  da  sobrecarta  as  cédulas  oficiais  de

votação, fornecidas pela Mesa da Assembleia, confeccionadas em papel próprio e de

acordo com as especificações desta Presidência.

Não será aceito nenhum sinal,  procedimento ou material  que possa identificar o

voto. O voto com qualquer tipo de identificação será anulado.

Fica proibida a presença de qualquer Deputada ou Deputado próximo à cabine de

votação e nas escadas de acesso a ela, exceto de quem estiver votando. O Sr. 1º-

Secretário deverá aguardar que cada parlamentar conclua a votação, para chamar o

nome seguinte.

Em caso de cédulas repetidas para o mesmo cargo, será considerado apenas um

voto. Em caso de cédulas diferentes para o mesmo cargo, o voto para o cargo será

anulado.

A Presidência solicita à Sra. 1ª-Secretária que proceda à chamada para votação

das Deputadas e dos Deputados, que receberão dos escrutinadores os envelopes

devidamente  rubricados.  A  Presidência  lembra  à  Sra.  1ª-Secretária  que  deverá

aguardar que cada parlamentar conclua a votação, para chamar o nome seguinte.

Com a palavra a Sra. Secretária, para proceder à chamada de votação.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:

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

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
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Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

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

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

- João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

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

Miranda - Zé Maia.

A Sra. Secretária - Sr. Presidente, votaram 76 Deputados.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar a presença, nas galerias, dos

alunos da Escola Zico Ferreira, da minha terra, Pará de Minas.

A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à abertura da urna e à

verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de envelopes.

- Procede-se à conferência das sobrecartas com o número de votantes.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  76  Deputados.  Foram  encontradas  na  urna  76

sobrecartas.  Os números conferem. A Presidência  solicita  aos escrutinadores que

procedam à abertura das sobrecartas e à separação das cédulas de acordo com os

cargos  a  serem  preenchidos.  As  sobrecartas  deverão  ser  abertas  uma  a  uma.

Havendo  qualquer  fato  que  possa  ensejar  dúvida,  deverá  ser  comunicado

imediatamente  a esta  Presidência.  Em caso de  cédulas  repetidas  para  o  mesmo

cargo,  será  considerado apenas  um voto.  Em caso de cédulas  diferentes  para  o

mesmo cargo, o voto para o cargo será anulado.

- Procede-se à apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Os senhores escrutinadores deverão fazer, agora, a leitura e a

anotação dos votos no boletim de apuração.

- Procede-se à anotação dos votos no boletim de apuração.

O Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado da votação. Votos para o

cargo de Presidente: o Deputado Dinis Pinheiro obteve 74 votos válidos; votos para o

cargo de 1º-Vice-Presidente:  o  Deputado José Henrique obteve 75 votos  válidos;

votos para o cargo de 2º-Vice-Presidente: o Deputado Hely Tarqüínio obteve 76 votos

válidos; votos para o cargo de 3º-Vice-Presidente: o Deputado Adelmo Carneiro Leão

obteve 73 votos válidos; votos para o cargo de 1º-Secretário: o Deputado Dilzon Melo

obteve 69 votos  válidos;  votos  para o cargo de 2º-Secretário:  o  Deputado Neider

Moreira obteve 69 votos  válidos; votos para o cargo de 3º-Secretário: o Deputado

Alencar da Silveira Jr. obteve 71 votos válidos.

Proclamo  eleitos:  Presidente:  Deputado  Dinis  Pinheiro;  1º-Vice-Presidente:

Deputado  José  Henrique;  2º-Vice-Presidente:  Deputado  Hely  Tarqüínio;  3º-Vice-

Presidente: Deputado Adelmo Carneiro Leão; 1º-Secretário: Deputado Dilzon Melo;

2º-Secretário: Deputado Neider Moreira; 3º-Secretário: Deputado Alencar da Silveira

Jr.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje,

às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 330/2012*

Belo Horizonte, 22 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei  que institui  a política de incentivo aos atletas e

técnicos em atividade do desporto de rendimento.

O projeto objetiva aprimorar a Lei n° 17.803, de 15  de outubro de 2008, de modo a
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contemplar  os  atletas  com  perfil  técnico  de  atuação  em  competições  estaduais,

nacionais e internacionais. Diferentemente da legislação vigente, que atende o atleta

estudantil e tem como próximo passo a categoria nacional, a proposta atual garante a

construção de uma base sólida onde os pretendentes terão possibilidades plenas de

buscar,  ano a ano, melhorar  a categoria pretendida.  Ainda neste sentido, como o

resultado a ser alcançado pelo atleta é fruto de sua qualidade técnica ou de sua

equipe,  aliada ao conhecimento  teórico  e  tático  da  comissão técnica,  é  natural  e

estrategicamente correto que o benefício não se limite àquele que disputa a prova, a

luta ou a partida, mas que se estenda ao técnico, que descobre, forma e desenvolve

o atleta.

Observa-se que os impactos de ordem orçamentária e financeira decorrentes da

aplicação da lei em questão, após sua edição, estão compreendidos nos limites do

Orçamento de 2011 e da Proposta Orçamentária de 2012, correspondentes às ações

governamentais  do  Programa  de  Incentivo  ao  Desporto,  estabelecidas  no  Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  2008-2011,  e  do  Programa  correspondente

proposto no Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.625/2012

Institui a política de incentivo aos atletas e técnicos em atividade do desporto de

rendimento.

Art. 1º - Fica instituída a política de incentivo aos atletas e técnicos do desporto de

rendimento,  em  modalidades  olímpicas  e  paralímpicas,  reconhecidas  pelo  Comitê

Olímpico Brasileiro - COB -, ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro -  CPB -, e em

modalidades não olímpicas.

Art. 2º - A política instituída por esta lei será implementada mediante a concessão

de bolsa-atleta e bolsa-técnico,  em valor a ser estabelecido em decreto do Poder

Executivo.

§ 1º - A bolsa será concedida ao atleta ou ao técnico de modalidade olímpica ou
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paralímpica,  reconhecida  por  qualquer  dos  Comitês  referidos  no  art.  1º,  e  de

modalidade não olímpica.

§  2º  -  A concessão  do  benefício  não  gera  vínculo  entre  o  atleta  ou  o  técnico

beneficiado e a administração pública estadual.

Art. 3º - As bolsas poderão ser concedidas às seguintes categorias:

I  -  bolsa-atleta  estadual,  destinada aos  atletas  com idade  entre  12  e  17  anos,

completados no ano em que requereu o benefício, e que tenham participado no ano

anterior  ao  pleito,  com  destaque,  dos  campeonatos  estaduais  indicados  pela  sua

respectiva federação esportiva mineira, com a anuência da Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude - SEEJ;

II  -  bolsa-atleta  nacional,  destinada  aos  atletas  que  tenham  participado  no ano

anterior ao pleito, com destaque, das competições de âmbito nacional de referência,

indicadas  pela  respectiva  federação  esportiva  mineira  ou  Confederação  Nacional

vinculada ao COB ou ao CPB, com a anuência da SEEJ;

III - bolsa-atleta internacional, destinada aos atletas que tenham participado no ano

anterior  ao  pleito,  com  destaque,  das  competições  de  âmbito  internacional  de

referência,  reconhecidas  pela  respectiva  federação  internacional  e  indicadas  pela

respectiva federação esportiva mineira ou Confederação Nacional vinculada ao COB

ou ao CPB, com a anuência da SEEJ;

IV  -  bolsa-atleta  olímpico  e  paralímpico,  destinada  aos  atletas  que  tenham

participado dos últimos jogos olímpicos ou paralímpicos de verão e inverno; e

V - bolsa-técnico, destinada aos técnicos que tiveram atletas participando no ano

anterior ao pleito, com destaque, das competições mencionadas nos incisos I ao IV

deste artigo.

§ 1° - As competições das modalidades paralímpicas que não possuírem federação

estadual serão indicadas pelas entidades de prática do paradesporto estadual filiadas

à sua Confederação Nacional ou reconhecidas pelo CPB.

§ 2° - O técnico poderá pleitear uma bolsa por cate goria, mas terá direito a receber

apenas um benefício pela maior categoria aprovada.

§  3° -  A bolsa-técnico  será concedida  apenas  aos  té cnicos que alcançarem os

melhores resultados nos critérios estabelecidos em decreto.
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Art. 4° - Somente serão beneficiados atletas e técn icos pertencentes à categoria de

desporto de rendimento, conforme Lei Federal n° 9.6 15, de 24 de março de 1998, não

estando inclusos aqueles pertencentes à categoria máster ou similar.

Art.  5° -  Os  atletas  e  técnicos  de  reconhecido  dest aque  em  modalidade  não

olímpica poderão pleitear a bolsa-atleta e a bolsa-técnico mediante a comprovação de

filiação à federação esportiva mineira ou Confederação Nacional vinculada ao COB

ou ao CPB, da sua respectiva modalidade, referendada por histórico de resultados

alcançados no ano anterior ao pleito.

§ 1° - Os pleitos referentes à modalidade prevista no “caput” serão submetidos à

SEEJ, ara que sejam observadas as prioridades de atendimento à política estadual

de esporte e a disponibilidade financeira;

§ 2° - O percentual de atletas e técnicos beneficia dos, por categoria de bolsa, das

modalidades previstas no “caput” não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do

valor a ser investido nas modalidades olímpicas e paralímpicas.

Art. 6° - Para pleitear a bolsa-atleta, o atleta de verá preencher, cumulativamente, os

seguintes requisitos:

I - estar em plena atividade esportiva;

II  -  estar  filiado  à  federação  esportiva  mineira  ou,  no  caso  da  inexistência  da

federação, à Confederação Nacional; e

III - ter participado, com destaque, de competições esportivas no âmbito estadual,

nacional ou internacional, conforme as categorias previstas nos incisos I ao IV do art.

3°.

Parágrafo único - Nas modalidades olímpicas e paralímpicas, serão reconhecidas

as federações esportivas mineiras e as Confederações Nacionais vinculadas ao COB

ou ao CPB.

Art. 7° - Para pleitear a bolsa-técnico, o técnico deverá preencher, cumulativamente,

os seguintes requisitos:

I - estar em plena atividade profissional há pelo menos três anos;

II - estar filiado ao Conselho Regional de Educação Física;

III  -  ter  atletas  que  participaram  no  ano  anterior  ao  pleito,  com  destaque,  de

competições esportivas, conforme as categorias previstas nos incisos I ao IV do art.
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3°; e

IV -  comprovar  que,  nas  competições  que  participou,  representou  o  Estado  de

Minas Gerais.

Art.  8° -  A bolsa-atleta e a bolsa-técnico serão co ncedidas bimestralmente,  pelo

prazo de doze meses.

§ 1° - O atleta que, durante o período em que estiv er recebendo o benefício de que

trata esta lei, conquistar medalha nos jogos olímpicos ou paralímpicos de verão, será

indicado  automaticamente  para  receber,  no  ano  subsequente,  a  bolsa-atleta  na

categoria  olímpico  e  paralímpico,  desde  que  continue  filiado  à  sua  respectiva

federação esportiva  mineira  ou  Confederação Nacional,  vinculada ao COB ou  ao

CPB.

§ 2° - O técnico que, durante o período em que esti ver recebendo o benefício de

que  trata  esta  lei,  tiver  atleta  medalhista  olímpico  ou  paralímpico,  será  indicado

automaticamente  para  receber,  no  ano  subsequente,  a  bolsa-técnico,  desde  que

continue vinculado à entidade de prática desportiva filiada à sua respectiva federação

esportiva mineira ou Confederação Nacional, ligada ao COB ou ao CPB.

Art. 9° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Ex ecutivo.

Art. 10 - Fica revogada a Lei n° 17.803, de 15 de o utubro de 2008.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 331/2012*

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação dessa nobre  Assembleia,  o incluso  projeto  de  lei  que altera  a Lei  nº

17.615, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com

o objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado.

As  medidas  propostas  objetivam  incrementar  os  mecanismos  da  concessão  de

incentivos  fiscais  aos  contribuintes  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à
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Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  que  apoiarem

financeiramente projetos culturais.

As razões que justificam a medida se encontram especificadas em Exposição de

Motivos a mim dirigida pelo Secretário de Estado de Fazenda, texto que faço anexar

à  presente  Mensagem,  para  conhecimento  dos  ilustres  membros  dessa  Casa

Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a minuta de Anteprojeto de lei

inclusa contendo propostas de alterações da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008,

que  dispõe  sobre  a  concessão  de  incentivo  fiscal  com  o  objetivo  de  estimular  a

realização de projetos culturais no Estado.

Atualmente, o desconto alcança somente os créditos tributários relativos ao ICMS

que foram inscritos em dívida ativa até 31 de outubro de 2007. Com a alteração ora

proposta, pretende-se instituir mecanismo de atualização permanente da mencionada

data-limite  da  inscrição,  visando  permitir  a  apresentação  de  novos  projetos  de

incentivo a cultura. Serão alcançados pelo desconto os créditos tributários inscritos

em dívida ativa há mais de 12 (doze) meses, contados do requerimento do sujeito

passivo (incentivador) para pagamento do crédito, junto à Advocacia-Geral do Estado.

Já a redação proposta pelo anteprojeto de lei para o art. 7º da Lei 17.615/2008,

altera os percentuais relativos aos recursos que serão destinados a projeto cultural no

Estado, a fim de diminuir a contrapartida sem afetar a receita corrente, considerando

que permanece o limite relativo à dedução a ser efetivada a cada mês em 10% (dez

por cento) do valor do ICMS devido no período, por contribuinte.

A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e a finalidade da

presente proposta.

Esta Secretaria encontra-se à disposição de V. Exª. para prestar quaisquer outras
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informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.626/2012

Altera a Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a concessão de

incentivo  fiscal  com  o  objetivo  de  estimular  a  realização  de  projetos  culturais  no

Estado.

Art. 1º - O “caput” do art. 5º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 5º - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa há mais de

doze meses, contados da data do requerimento do incentivador, poderá quitá-lo com

desconto de 25% (vinte e cinco por cento), desde que apoie financeiramente projeto

cultural, nos termos deste artigo.”.

Art.  2º - O “caput” do art.  7º da Lei nº 17.615, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação, e o artigo fica acrescido dos seguintes incisos I, II e III:

“Art.  7º - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3º,  bem como o dos

recursos repassados na forma do inciso II  do §  1º  do art.  5º,  será,  num período

determinado de dez anos, de até:

I - 99% (noventa e nove por cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo

incentivador, para empresa cuja receita bruta anual se situe entre o limite máximo de

faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar Federal nº

123, de 14 de dezembro de 2006, e o montante de quatro vezes esse limite, o qual

deverá integralizar o restante a título de contrapartida, nos termos do regulamento;

II - 97% (noventa e sete por cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo

incentivador, para empresa cuja receita bruta anual se situe entre o montante máximo

permitido para as empresas classificadas no inciso I e o valor de oito vezes o limite

máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar

Federal nº 123, de 2006, o qual deverá integralizar o restante a título de contrapartida,

nos termos do regulamento; e

III - 95% (noventa e cinco por cento) do total dos recursos destinados ao projeto

pelo incentivador, para empresa cuja receita bruta anual seja superior ao montante
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máximo  permitido  para  as  empresas  classificadas  no  inciso  II,  o  qual  deverá

integralizar o restante a título de contrapartida, nos termos do regulamento.”.

Art. 3º - As alterações promovidas pelos artigos 1º e 2º desta Lei não se aplicam

aos  projetos  culturais  cuja  Declaração  de  Incentivo  tenha  sido  protocolizada  na

Secretaria de Estado de Fazenda até o dia anterior ao da publicação desta Lei.

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

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.631/2012, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.628/2012

Ratifica  o  Convênio  nº  141/2011,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 141/2011, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011, que autoriza o Estado

de Minas Gerais  a  conceder  crédito outorgado do ICMS correspondente  ao valor

destinado pelos  respectivos contribuintes a projetos desportivos credenciados pela

Secretaria de Estado do Esporte, na forma a ser regulamentada.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda de despesa: 1 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 2 Autor: Marques Abreu

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 3 Autor: Marques Abreu

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 4 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 5 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 6 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 7 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 8 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 9 Autor: Luzia Ferreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 10 Autor: Luzia Ferreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de
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Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 11 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 12 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 13 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 14 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Implantação de  Hospitais  Regionais  -  Construção do Hospital

Regional do Câncer no Município de Poços de Caldas (despesas de capital)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 15 Autor: Paulo Lamac
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Premiação à Produção Cultural - Conceder Premiação Cultural

Com  Objetivo  de  Promover,  Proteger  e  Divulgar  o  Movimento  Junino  Mineiro

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 16 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular  e Imaterial  - Realização do Concurso

Estadual  dos  Quadrilheiros  Juninos  Mineiros  Contemplando  Etapas  Regionais

(despesas correntes)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 17 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Realização do Arraial de Belô

2013 - Concurso Quadrilhas do Grupo Especial (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 18 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Polícia  para  Cidadania  -  Capacitar  72  Policiais  Militares  para

Atuarem Como Instrutores  do  Programa Educacional  de  Resistência  as  Drogas  -

Proerd (despesas correntes)

Valor: R$140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 19 Autor: Paulo Lamac
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Capacitar Policias Militares para Atuarem Como Instrutores do

Programa Educacional de Resistência as Drogas - Proerd (despesas correntes)

Valor: R$140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 20 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental - Resgatar e Manter as Fanfarras Escolares de Minas - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 21 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio - Resgatar e Manter as Fanfarras Escolares de Minas - Ensino Médio

(despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 22 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Resgate das Fanfarras Escolares de Minas (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 23 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental - Resgatar e
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Manter as Fanfarras Escolares de Minas - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 24 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Provimento e Gestão do Ensino Médio - Resgatar e Manter as

Fanfarras Escolares de Minas - Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 25 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 26 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 27 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas de capital)

Valor: R$130.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 28 Autor: Bosco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 29 Autor: Bosco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$170.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 30 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 31 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 32 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 33 Autor: Durval Ângelo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 34 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 35 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 36 Autor: Pinduca Ferreira
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 37 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 38 Autor: Deiró Marra

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 39 Autor: Deiró Marra

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 40 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras
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Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Construção do 46o Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais no

Município de Patrocínio (despesas de capital)

Valor: R$8.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 41 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Ampliação

do Pronto Socorro Municipal no Município de Patrocínio (despesas de capital)

Valor: R$3.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 42 Autor: Deiró Marra

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Pavimentação Que Liga o Trecho

de Romaria Até a MG 190 (despesas de capital)

Valor: R$2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 43 Autor: Ana Maria Resende

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 44 Autor: Ana Maria Resende

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 45 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 46

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 47 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 48 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 49 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -
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Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 50 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 51 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 52 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 53 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 54 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 55 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 56 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 57 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 58 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  -
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Construir e Implantar Delegacia de Proteção à Mulher na Região Centro-Oeste, no

Município de Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 59 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Execução de Calçamento nas Ruas da Comunidade Rural de Cachoeirinha,

no Município de Itaúna (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 60 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Fornecimento  de  Elementos  Estruturais  para  Apoio  à

Infraestrutura Municipal - Construção de Capela-Velório no Bairro Lourdes, na Cidade

de Itaúna (despesas de capital)

Valor: R$120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 61 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Aquisição e Instalação de Antena de Telefonia Celular para o

Distrito  de Águas  Férreas,  no  Município  de  São Pedro dos  Ferros.  (despesas de

capital)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 62 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Construção de Creche no Bairro Londrina, na Cidade de Santa

Luzia. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 63 Autor: Luzia Ferreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  -  Programa  de  Atendimento  e  Proteção  Social  das  Pessoas

Portadoras de Deficiência do Município de Igarapé, Com a Melhoria de Instalações e

Serviços  da  Apae  Local,  em  Ação  Integrada  Pela  Prefeitura  Municipal  e  Aquela

Entidade. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 64 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Reforma e Arborização da Área do Canteiro Central do Parque

Linear Avenida José Cândido da Silveira, em Belo Horizonte, Atendendo aos Bairro

Cidade Nova, Sagrada Família, União, Santa Inês, Nova Vista e Boa Vista. (despesas

de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 65 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Urbanização da Avenida Central no Bairro Jardim Leblon, no Trecho Compreendido

Entre as Ruas Sertãozinho e Antonio Lopes Coelho. (despesas de capital)
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Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 66 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Urbanização da Avenida Dr. Emiliano Francklin, no Bairro Jardim dos Comerciários,

em Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 67 Autor: Tiago Ulisses

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 68 Autor: Tiago Ulisses

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 69 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 70 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 71 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 72 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 73 Autor: Hélio Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 74 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 75 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 76 Autor: João Vítor Xavier

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 77 Autor: João Vítor Xavier

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 78 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior
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Objeto do Gasto: Operacionalização de Cvts e Telecentros (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 79 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Construção de Uma "Pista Alternativa/Ciclovia", Paralela a Mg-188, no Trecho

Que Faz Ligação da Sede do Município de Unaí/Mg ao Bairro Santa Clara, Com Um

Percurso de Aproximadamente 6(Seis) Km. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 80 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 81 Autor: Antonio Lerin

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 82 Autor: Antonio Lerin

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 83 Autor: Antonio Lerin

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 84 Autor: Antonio Lerin

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 85 Autor: Rômulo Viegas

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 86 Autor: Rômulo Viegas

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$900.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 87 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 88 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Assistência  à  Saúde  aos  Dependentes  Químicos  (despesas

correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 89 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: Ensino Superior (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 90 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 91 Autor: Bruno Siqueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 92 Autor: Bruno Siqueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Ações de Tecnologia da Informação (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 93 Autor: Duilio de Castro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 94 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 95 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto  do  Gasto:  Produtividade,  Qualidade  e  Competitividade  de  Pequenas  e

Médias Empresas de Minas Gerais - Apoio ao Reconhecimento do Arranjo Produtivo

Local do Setor Metal-Mecânico da Região do Vale do Aço, Com Sede no Município de



558
____________________________________________________________________________

Ipatinga (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 96 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Indução,  Inovação  e  Transferências  do  Conhecimento  a

Programas e Projetos de Pesquisa - Apoio ao Reconhecimento do Arranjo Produtivo

Local do Setor Metal-Mecânico da Região do Vale do Aço, Com Sede no Município de

Ipatinga (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 97 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental  -  Construção  de  Um  Centro  Socioeducativo  de  Atendimento  a

Adolescentes Infratores -  Cia, no Município de Santana do Paraíso.  (despesas de

capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 98 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  -

Construção  do  Posto  de  Perícia  Médica  Integrada  na  Delegacia  Regional  do

Município de Ipatinga para Atender a Demandas na Área de Perícia Técnica e de

Instituto Médico Legal. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 99 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Centro  de  Hematologia  e

Hemoterapia de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física -

Construção e Implantação de Unidade da Fundação Hemominas no Município  de

Ipatinga, Visando a Implementação de Um Hemocentro. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 100 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Promover Melhorias

no  Atendimento  do  Hospital  Siderúrgica,  Localizado  no  Município  de  Coronel

Fabriciano. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 101 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Promover Melhorias

no Atendimento do Hospital Regional Imaculada Conceição, Localizado no Município

de Guanhães. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 102 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Promover Melhorias

no Atendimento do Hospital e Maternidade Vital Brasil, Localizado no Município de
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Ipatinga. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 103 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Promover Melhorias

no  Atendimento  do  Hospital  Carlos  Chagas,  Localizado  no  Município  de  Itabira.

(despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 104 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Promover Melhorias

no  Atendimento  do  Hospital  São  Vicente  de  Paulo,  Localizado  no  Município  de

Tarumirim. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 105 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Promover Melhorias

no  Atendimento  do  Hospital  Santa  Rita,  Localizado  no  Município  de  Nova  Era.

(despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 106 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
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Objeto  do  Gasto:  Ações  Urbanísticas  Pontuais  -  Inclusão  de  Meta  Física  e

Priorização  da  Região  do  Rio  Doce.  Destina-Se  a  Incluir  os  Mananciais  Que

Compõem  a  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Doce.  Justifica-Se  Pela  Necessidade  de

Concretizar a Implementação do Plano de Esgotos Sanitários para Despoluição da

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de Acordo Com o Plano Rio Doce Limpo, Visando ao

Desenvolvimento Sustentável  da Região,  Abrangendo os Seguintes  Rios:  Piranga;

Piracicaba;  Santo  Antônio;  Suaçuí  Grande;  Caratinga  e  Manhuaçu.  (despesas  de

capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 107 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Implantação e Manutenção de Campus da Universidade do Estado de Minas

Gerais no Município de Ipatinga. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 108 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto do Gasto: Política de Incentivo à Inovação e Promoção da Competitividade

no  Estado.  -  Construção  e  Manutenção  de  Um  Centro  Tecnológico  de  Solda  no

Município de Ipatinga. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 109 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Realização  de  Cursos  de

Capacitação  Profissional  para  Mulheres  Através  da  Coordenadoria  Especial  de

Políticas Públicas para Mulheres - Cepam, da Sedese. (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 110 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Realização  de  Cursos  de

Capacitação  Profissional  para  Mulheres  Através  da  Coordenadoria  Especial  de

Políticas Públicas para Mulheres - Cepam, da Sedese. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 111 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Realização  de  Cursos  de

Capacitação Profissional para Cuidadores de Idosos e para Gestores de Entidades de

Longa  Permanência  de  Idosos  Através  da  Coordenadoria  Específica  da  Sedese.

(despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 112 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Realização  de  Cursos  de

Capacitação Profissional para Cuidadores de Idosos e para Gestores de Entidades de

Longa  Permanência  de  Idosos  Através  da  Coordenadoria  Específica  da  Sedese.
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(despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 113 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental  -  Realização  de  Investimentos  Prioritários  em  Obras  de  Infra-

Estrutura no Município de Belo Oriente. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 114 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Operacionalização dos  Conselhos  Vinculados  à  Secretaria  de

Estado  de  Trabalho  e  Emprego  -  Apoio  à  Realização  de  Ações  Específicas  do

Conselho  Estadual  do  Trabalho,  Emprego  e  Renda  (Ceter)  e  dos  Conselhos

Municipais do Trabalho, no Sentido de Aprimorar as Ações Que Contribuem para a

Promoção do Trabalhador, Bem Como Construir Uma Política de Trabalho, Emprego

e Renda Mais Eficaz no Estado de Minas Gerais. (despesas correntes)

Valor: R$170.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 115 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Inclui a Região do Rio Doce. Destina-Se a Construção de Unidade

de Atendimento  Integrado (Uai),  Localizada  no Município  de  Ipatinga.  Justifica-Se

Pela  Alta  Concentração  Populacional  na  Região,  Oferecendo  Alternativa  aos
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Cidadãos  para  Acesso  Rápido  a  Diversos  Serviços  Públicos  Como  Carteira  de

Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte, Emissão de Multas de Trânsito, Seguro

Desemprego, Disponibilização de Vagas de Trabalho, Dentre Outros. (despesas de

capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 116 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 117 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 118 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 119

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 120

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 121

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 122

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 123

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 124

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 125

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 126

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 127

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 128

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 129

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 130
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Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 131

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 132

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 133

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 134

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 135

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 136

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 137

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 138

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 139

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 140

Emenda retirada pelo autor.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 141

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 142

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 143

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 144

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 145

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 146

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 147

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 148

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 149

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 150

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 151

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 152

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 153

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 154

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 155 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 156

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 157

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 158

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 159

Emenda retirada pelo autor.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 160

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 161

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 162

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 163

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 164

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 165

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 166

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 167

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 168

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 169

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 170

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 171

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 172

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 173

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 174

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 175

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 176

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 177

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 178

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 179

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 180
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Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 181

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 182

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 183

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 184

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 185

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 186

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 187

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 188

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 189

Emenda retirada pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 190

Emenda retirada pelo autor.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 191 Autor: Fábio Cherem

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 192 Autor: Vanderlei Miranda

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 193 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 194 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 195 Autor: Anselmo José Domingos
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 196 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 197 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 198 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 199 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 200 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 201 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Mobilização  de  Prefeituras  e  Entidades  para  Promoção  de

Políticas Públicas da Juventude (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 202 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Mobilização  de  Prefeituras  e  Entidades  para  Promoção  de

Políticas Públicas da Juventude (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 203 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  Gasto:  Apoio  a  Elaboração  E/Ou  Implementação de Instrumentos  de

Planejamento Urbano (despesas de capital)
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Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 204 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 205 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 206 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 207 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 208 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$620.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 209 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 210 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 211 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 212 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 213 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$190.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 214 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 215 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 216 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$125.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 217 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 218 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 219 Autor: Ivair Nogueira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 220 Autor: Ivair Nogueira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 221 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 222 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 223 Autor: Romel Anízio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 224 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 225 Autor: Glaycon Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 226 Autor: Glaycon Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 227 Autor: Glaycon Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 228 Autor: Tenente Lúcio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 229 Autor: Tenente Lúcio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 230 Autor: Tenente Lúcio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 231 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$580.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 232 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 233 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo de Meio Ambiente (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 234 Autor: Rômulo Viegas

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas de capital)
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Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 235 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 236 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 237 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 238 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência



583
____________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 239 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 240 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 241 Autor: Neider Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 242 Autor: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)

Valor: R$2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 243 Autor: Rogério Correia
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 244 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 245 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 246 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 247 Autor: Carlos Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 248 Autor: Carlos Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 249 Autor: Carlos Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 250 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 251 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$600.000,00



586
____________________________________________________________________________

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 252 Autor: Liza Prado

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 253 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação da Rua Vinte (Entre a Rua Vinte e Três e Rua Sem Nome), do

Bairro Vista do Sol, Município Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 254 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação da Rua Dois (Entre a Rua Treze e Rua Sete), do Bairro Vista do

Sol, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 255 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 256 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 257 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 258 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 259 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 260 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  do  Agronegócio  de  Minas  Gerais  (despesas

correntes)

Valor: R$B30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 261 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 262 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 263 Autor: Hely Tarqüínio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 264 Autor: Rogério Correia

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 265 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Fomento aos Empreendimentos da Economia Popular Solidária

(despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 266 Autor: Gustavo Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 267 Autor: Gustavo Perrella

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 268 Autor: Gustavo Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
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Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 269 Autor: Gustavo Perrella

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 270 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 271 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 272 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 273 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 274 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 275 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 276 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos.

(despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 277 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 278 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 279 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 280 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 281 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 282 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 283 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 284 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 285 Autor: Duarte Bechir

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 286 Autor: Duarte Bechir

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 287 Autor: Duarte Bechir

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 288 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 289 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura
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Governamental - Construção da Sede do 54º Batalhão de Polícia Militar no Município

de Ituiutaba. (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 290 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Implantação de  Hospitais  Regionais  -  Construção de Hospital

Regional em Ituiutaba para Suprir a Demanda de Serviços de Saúde na Região do

Triângulo Mineiro (despesas de capital)

Valor: R$25.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 291 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Promoção de Eventos e Ações Educativas (despesas correntes)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 292 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 293 Autor: Almir Paraca

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 294 Autor: Almir Paraca

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do Gasto: Apoio à Gestão Ambiental (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 295 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Coordenação dos Repasses Voluntários de Recursos Praticados

Pelo Governo de Minas Gerais (despesas de capital)

Valor: R$935.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 296 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 297 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 298 Autor: Lafayette de Andrada
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 299 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 300 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 301 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Pavimentação de Trecho de 11km do Aeroporto de Ipatinga Até o Bairro Ipabinha, no

Município de Santana do Paraíso. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 302 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -
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Pavimentação de Trecho de 7 Km Que Liga o Distrito de Bom Jesus do Bagre (Belo

Oriente) ao Munícipio de Santana do Paraíso. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 303 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Pavimentação do Trecho de 17 Km Que Liga o Município de Mesquita  À Belo Oriente

Passando Pela Estrada do Burrinho. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 304 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Pavimentação de 8 Km da Estrada Que Liga Á Sede  Município de Mesquita ao

Distrito de Barra Grande. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 305 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Construção de  Novo  Prédio  Destinado  a  Abrigar  a  Escola

Estadual  Joaquim  Eliziário  da  Silva,  no  Povoado  de  Águas  Claras,  Município  de

Santana do Paraíso, Que Atende Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e

Vem Sofrendo Constantemente Com Alagamentos de Grande Intensidade. (despesas

de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 306 Autor: Zé Maia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 307 Autor: Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsal, Piscina e Vestiário no Município de

Ribeirão das Neves (despesas de capital)

Valor: R$130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 308 Autor: Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsal, Piscina e Vestiário no Município de

São Gonçalo do Pará. (despesas de capital)

Valor: R$130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 309 Autor: Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsla, Piscina e Vestiário no Município de
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Montes Claros. (despesas de capital)

Valor: R$130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 310 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 311 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 312 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Compra de Equipamentos para Implantação de Laboratórios, Bibliotecas para

o Campus Leopoldina. (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 313 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Projeto  de  Inclusão  Produtiva  do  Estado  de  Minas  Gerais

(despesas correntes)
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Valor: R$60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 314 Autor: Rogério Correia

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 315 Autor: Rogério Correia

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 316 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Apoio a Comercialização da Agricultura Familiar  (despesas de

capital)

Valor: R$70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 317 Autor: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Provimento e Gestão do Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência



602
____________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 318 Autor: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas de capital)

Valor: R$2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 319 Autor: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação Especial (despesas correntes)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 320 Autor: Leonardo Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 321 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$960.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 322 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento



603
____________________________________________________________________________

Objeto do Gasto: Controle e Gestão Social das Políticas Públicas de Agricultura

Familiar (despesas correntes)

Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 323 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 324 Autor: Rogério Correia

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 325 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 326 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 327 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 328 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 329 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$220.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 330 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 331 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 332 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 333 Autor: Pompílio Canavez

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$550.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 334 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 335 Autor: Pompílio Canavez
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 336 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Manutenção de Espaços Culturais (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 337 Autor: Pompílio Canavez

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 338 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Apoio  a  Comercialização  da  Agricultura  Familiar  (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 339 Autor: Pompílio Canavez

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas (despesas correntes)

Valor: R$2.666.566,60

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 340 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Comitês de Bacias (despesas correntes)

Valor: R$1.043.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 341 Autor: João Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 342 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades

Físicas do Sistema de Defesa Social (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 343 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo de Trânsito (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 344 Autor: João Leite
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 345 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 346 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 347 Autor: João Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$210.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 348 Autor: João Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
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Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 349 Autor: João Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 350 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos  -  Aquisição  de  Medicamentos   para  a  Fundação  Benjamim  Guimarães  -

Hospital da Baleia (despesas correntes)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 351 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação de Vias Públicas do Município de Lagoa Dourada (despesas de

capital)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 352 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação de Vias Públicas do Município de Córrego Danta (despesas de

capital)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 353 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Calçamento de Vias Públicas do Município de Piracema (despesas de capital)

Valor: R$60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 354 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Pavimentação  de  Vias  Públicas  do  Município  de  São  José  da  Varginha

(despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 355 Autor: Antônio Júlio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Geração Esporte - Iniciação Esportiva no Contra-Turno Escolar -

Projeto Geração Esporte/2013 - Município de Pará de Minas (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 356 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Aquisição  de  Unidades  Prediais  do

Tribunal de Justiça - Construção do Anexo do Fórum da Comarca de Pará de Minas

(despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 357 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para Área de Saúde do Município de Pequi (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 358 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para o Município de Maravilhas (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 359 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Caixa D'Agua para Ser Instalada no Povoado de Capoeira Grande - Município de

Onça de Pitangui (despesas de capital)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 360 Autor: Antônio Júlio



612
____________________________________________________________________________

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Obra de

Saneamento  Básico  (Rede  de  Distribuição  de  Água)  no  Município  de  Rio  Preto

(despesas de capital)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 361 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Instalação

de Duas Academias ao Ar Livre no Município de Florestal (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 362 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Cobertura

da Quadra Esportiva de São Bento no Município de Funilândia (despesas de capital)

Valor: R$70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 363 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de Vestiário na Sede da Associação Atlética Veteranos Amigos de Bom Sucesso -

Município de Bom Sucesso (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 364 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Continuidade da Construção da Sede da Entidade Grupo da Saudade da Terceira

Idade - Município de Bom Sucesso (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 365 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para Área de Educação do Município de Moema (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 366 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para Área de Saúde do Município de Tapiraí (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 367 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Reforma

do  Centro  Literário  Pedro  Nestor  no  Município  de  Pará  de  Minas  (despesas  de

capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 368 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Construção de Pista de Skate no Município de Pará de Minas (despesas de

capital)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 369 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de Quadra Esportiva no Município de Pará de Minas (despesas de capital)

Valor: R$280.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 370 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Bens Permanentes para Fundação de Ensino de Contagem - Funec (despesas de

capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 371 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Aquisição  de  Unidades  Prediais  do

Tribunal de Justiça - para Construção do Fórum da Comarca de Contagem - Obra

1181 Já Prevista no Planejamento do Governo (despesas de capital)

Valor: R$15.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 372 Autor: Carlin Moura

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 373 Autor: Inácio Franco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 374 Autor: Inácio Franco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 375 Autor: Inácio Franco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 376 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 377 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 378 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 379 Autor: Inácio Franco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 380 Autor: Inácio Franco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 381 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 382 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 383 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos  -

Revitalização da Pista de Cooper da Avenida dos Andradas, Bairro Santa Efigênia,

Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 384 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Revitalização do Conjunto Habitacional Granja Iv, Localizado na Rua Olaria - Bairro

Granja de Freitas, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 385 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 386 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 387 Autor: Neilando Pimenta

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 388 Autor: Neilando Pimenta

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 389 Autor: Neilando Pimenta
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Festivais Culturais - Apoio do Estado na Realização do Festival de

Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 390 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos em Minas

Gerais - Apoio do Estado na Realização da Feira Internacional de Pedras Preciosas,

Realizada  Anualmente  no  Município  de  Teófilo  Otoni  -  Minas  Gerais.  (despesas

correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 391 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Rede de Inovação Tecnológica - Implantação de 1(Um) Parque

Tecnológico  da  Secretaria  de  Estado de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -

Sectes, no Município de Teófilo Otoni - Minas Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 392 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção de

1(Um) Hemocentro da Fundação Hemominas no Município de Teófilo Otoni - Minas

Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 393 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Aeroporto Regional do Vale do Mucuri  no Município de Itambacuri  - Minas Gerais.

(despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 394 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  de  Pesquisa  Agropecuária  e  Agroindustrial  -

Implantação de 1(Uma) Fazenda Experimental da Epamig no Município de Teófilo

Otoni - Minas Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 395 Autor: Neilando Pimenta

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Planejamento e Desenvolvimento Regional Integrado - Elaboração

de 1(Um) Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional Integrado para a Região

dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 396 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de
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Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção de

1(Um) Posto de Perícia Integrado - PPI da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no

Município de Teófilo Otoni. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 397 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção de

1(Um) Estádio Municipal no Município de Teófilo Otoni - Minas Gerais. (despesas de

capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 398 Autor: Neilando Pimenta

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção de Casas Populares nos Municípios da Região dos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha, em Especial na Cidade de Teófilo Otoni - Minas Gerais. (despesas de

capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 399 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção de

Parques Ecológicos e de Lazer nos Municípios da Região dos Vales do Mucuri e do
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Jequitinhonha, em Especial na Cidade de Teófilo Otoni - Minas Gerais. (despesas de

capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 400 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Policiamento  Ostensivo  Geral  -  Promover  Ações  e  Atividades

Voltadas ao Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas, no Valor de

R$30.000,00,   e  Promover  Ações  e  Atividades  Voltadas  ao  Projeto  Crianças  de

Atitude, no Valor de R$20.000,00, Ambos na 11ª Região de Polícia Militar, em Montes

Claros. (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 401 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 402 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 403 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$40.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 404 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 405 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$75.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 406 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 407 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$165.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 408 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 409 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 410 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 411 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$505.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda  de  despesa:  412  Autor:  Comissão  de  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

correntes)

Valor: R$1.709.451,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda  de  despesa:  413  Autor:  Comissão  de  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania - Capacitação de 72 Policiais Militares para

Atuarem Como Instrutores  do  Programa Educacional  de  Resistência  às  Drogas  -

Proerd. (despesas correntes)

Valor: R$140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 414 Autor: Dilzon Melo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 415 Autor: Dilzon Melo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Construção de Centro de Convenções no Município de Varginha.

(despesas de capital)
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Valor: R$10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 416 Autor: Comissão de Direitos Humanos

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Aquisição de 50 Veículos, no Valor de R$ 30.000,00 Cada Um,

para Equipar os Conselhos Tutelares no Estado, na Ação Nova: Apoio à Estruturação

dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, do

Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos. (despesas de

capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 417 Autor: Comissão de Direitos Humanos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  Humanização  do  Sistema Prisional  e  Implantação  de  Apac  -

Implementar  Melhorias  e  Ampliação  da  Infraestrutura  das  Apacs  Existentes  no

Estado. (despesas de capital)

Valor: R$20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 418 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 419 Autor: Adelmo Carneiro Leão
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 420 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 421 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Fortalecimento  dos  Empreendimentos  Econômicos

Solidários  e Suas Redes e Cadeias  Através do Apoio a Comercialização Direta e

Indireta. (despesas de capital)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 422 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 423 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 424 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 425 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Ege Sec.Fazenda-Encargos Diversos

Objeto do Gasto: Participação no Aumento do Capital de Empresas - Aumento de

Capital da Gasmig Destinado a Implantação do Gasoduto em Uberaba para Atender a

Implantação da Unidade de Fertilizantes Fosfatados (Ufn V) da Petrobras, Fábrica de

Amônia. (despesas de capital)

Valor: R$2.340.575,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 426 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 427 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e
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Rural (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 428 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 429 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 430 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 431 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 432 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Criar  e  Equipar

Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa de Ouro Fino (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 433 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais -  Instituir  o

Polo Fruticultor de Morango (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 434 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação e Melhoria do Acostamento da Rodovia MG 290 (Pouso

Alegre/Divisa Mg/Sp) (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 435 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Pavimentação  Asfáltica  da  Avenida  do  Contorno,  no  Município  de  Ouro  Fino

(despesas de capital)

Valor: R$300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 436 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais -  Instituir  o

Polo Fruticultor do Abacaxi (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 437 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais - Construção

de Estrutura Destinada ao Acolhimento de Eventos, em Especial a Feira Expocafé, na

Cidade de Três Pontas, na Fazenda da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais - Epamig (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 438 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Atendimento  aos  Municípios  -  Estruturação  /  Construção  de

Infraestrutura para Abrigar o Polo Educacional de Ouro Fino (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 439 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Gestão da Frota - Polícia Civil - Aquisição de Unidade Móvel para

a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher,  Visando Proporcionar Melhor
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Atendimento às Vítimas de Violência. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 440 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

e Implementação de Usina de Reciclagem de Lixo nos Municípios de Ouro Fino e

Jacutinga (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 441 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 442 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Gestão da Frota - Polícia Civil (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 443 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Delegacia Modelo (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 444 Autor: Carlos Mosconi

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 445 Autor: Carlos Mosconi

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 446 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 447 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.050.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 448 Autor: Carlos Pimenta
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 449 Autor: Carlos Pimenta

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 450 Autor: Carlos Pimenta

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 451 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Manutenção, Reestruturação das Unidades Regionais (despesas

de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 452 Autor: Alencar da Silveira Jr.

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 453 Autor: Alencar da Silveira Jr.

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$550.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 454 Autor: Alencar da Silveira Jr.

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 455 Autor: Alencar da Silveira Jr.

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 456 Autor: Alencar da Silveira Jr.

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 457 Autor: Alencar da Silveira Jr.

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 458 Autor: Alencar da Silveira Jr.

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 459 Autor: Dinis Pinheiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 460 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 461 Autor: Paulo Guedes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 462 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 463 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 464 Autor: Paulo Guedes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 465 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 466 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 467 Autor: Sebastião Costa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 468 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$65.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 469 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 470 Autor: Tadeu Martins Leite
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 471 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Gestão Regional. - Fortalecimento e Melhoria

da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de

capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 472 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Alimentação Escolar (despesas

correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 473 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental (despesas

correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 474 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: Reinventando o Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 475 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Delegacia Modelo (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 476 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Travessia Educação - Educação de Jovens e Adultos - Escolas

Estaduais no Município de Contagem (despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 477 Autor: Carlin Moura

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão

Objeto do Gasto: Masp - Modernização na Administração de Serviços e Sistemas

de Pessoal - Prefeitura Municipal de Contagem (despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 478 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto  do  Gasto:  Operacionalização  de  Cvts  e  Telecentros  -  Município  de

Contagem (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 479 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural - Prefeitura Municipal

de Contagem (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 480 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Escola de Saúde Publica do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais

da Área de Saúde - Prefeitura Municipal de Contagem (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 481 Autor: Carlin Moura

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Esporte Educacional - Prefeitura Municipal

de Contagem (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 482 Autor: Carlin Moura

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta - Alunos da Rede Pública de Ensino de Contagem

(despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 483 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Treinamento Profissional de Segurança Pública - Destacamento

do Município de Contagem (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 484 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atenção à Saúde das Comunidades Quilombolas - Comunidade

Quilombola de Contagem (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 485 Autor: Carlin Moura

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte

Objeto do Gasto: Reestruturação do Parque Fernão Dias (despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 486 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de Quadra Poliesportiva no Município de Pedra do Indaiá (despesas de capital)

Valor: R$70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 487 Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Curso de Capacitação de Mulheres para a Inclusão Produtiva na

Cadeia de Cana-De-Açúcar, Com Ênfase no Desenvolvimento de Projetos Produtivos

e Inserção na Economia Solidária a Ser Oferecido Pela Escola Sindical 7 de Outubro.

(despesas correntes)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 488 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - R$ 30.000,00 para Aquisição de Um Veículo para o Conselho

Tutelar de Prudente de Morais (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 489 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino  Fundamental  -  R$  30.000,00  Reais  para  Aquisição  de  Mobiliário  e

Equipamento para a E. E. Maria Rita Duarte no Município de Juatuba (despesas de

capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 490 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - 50.000,00 para Realização de Cursos Pela Providência Nossa

Senhora da Conceição para Migrantes Através do Vicariato Episcopal para a Ação

Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 491 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -  R$

50.000,00  para  Aquisição  de  Uma  Ambulância  para  o  Município  de  Esmeraldas

(despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 492 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para o Instituto Viver e Crescer, no

Município de Betim (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 493 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para a Gospa Mira, Com Sede no Município de Belo Horizonte (despesas

de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 494 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para o Grupo de Escoteiro Capela

Nova, no Município de Betim (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 495 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - R$ 20.000,00 para Aquisição de Equipamento para a Associação

Movimento Renascer, no Município de Betim (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 496 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de  Uma  Kombi  para  as  Obras  Pavonianas,  no  Município  de  Belo  |Horizonte

(despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 497 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - R$ 20.000,00 para Aquisição de

Equipamentos  para  o  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  Dona  Alice  Ferreira
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Franca, no Município de Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 498 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

R$50.000,00 para Obras de Infra-Estrutura no Povoado das Lages no Município de

Cordisburgo (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 499 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamento para a E. E. São Tomaz de Aquino,

no Município de Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 500 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamento  para  a  E.E.  Nelson  Fernandes

Friaça (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 501 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -
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R$50.000,00 para Aquisição de Um Aparelho de Rx para o Município de Carmo da

Mata (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 502 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma de Banheiros da E. E. da Vila Boa Vista (despesas de

capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 503 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Associação Sara Aparecida, no

Município de Lagoa da Prata (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 504 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Realização de Projetos de Sensibilização Pelo Gapa - Grupo de

Apoio a Pessoas Vivendo Com HIV/Aids (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 505 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$310.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 506 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Cobertura

de  Quadra  Esportiva  na  Comunidade  de  Águas  Verdes,  no  Município  de  Boa

Esperança. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 507 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência  Social  -  Reforma  da  Creche  Quita  Tolentino  no  Município  de  Belo

Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 508 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental  -  Reforma e Pequenos Reparos na E. E. José Amâncio dos

Santos, no Município de Igarapé (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 509 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia Popular para o Município de Campanha (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 510 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia Popular para o Município de São Joaquim de Bicas (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 511 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

da Clínica da Mulher no Município de Sarzedo (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 512 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência  Social  -  Aquisição de Equipamento  para  a  Creche Comunitária  Maria

Floripes no Barreiro, no Município de Belo Horizonte (despesas de capital)
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Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 513 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

do 33º Batalhão de Polícia Militar  no Município de Betim -  (Janela)  (despesas de

capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 514 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - R$ para

Construção  a  Ser  Realizada  Pelo  Conselho  Central  Nossa  Senhora  de  Fátima

(Vicentinos), no Município de Betim (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 515 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma da Escola Municipal Felipe de Freitas no Município de

São Gonçalo do Pará (despesas de capital)

Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 516 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Reforma

da Sede da Associação dos Congadeiros da Cidade de Oliveira. (despesas de capital)
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Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 517 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  Escolas  Municipais  no

Município de Baldim. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 518 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Área da Cultura no Município

de Itaguara (despesas de capital)

Valor: R$15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 519 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Apae de Piracema (despesas

de capital)

Valor: R$15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 520 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Equipamento para Amparo Futebol  Clube,  no  Município  de  Amparo (despesas de

capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 521 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 522 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 523 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 524 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas - R$100.000,00

para  a  Execução em  Araxá,  Região  do  Alto  Paranaíba,  e  R$100.000,00  para  a

Execução em Belo Horizonte, na Região Central. (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 525 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Festivais Culturais - R$150.000,00 para a Realização do Festival

de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale -, e R$150.000,00 para o

Festival de Cultura Popular do Médio Mucuri. (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 526 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção, Reforma e Melhoria de Habitações Rurais e Indígenas. (despesas de

capital)

Valor: R$600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 527 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção, Reforma e Melhoria de Habitações Indígenas para a Aldeia Xucuru Kariri,

na Região de Caldas. (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 528 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 529 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar - Fomento a Projetos de Produção Agroecológica Utilizáveis Como Unidades

Demonstrativas (despesas correntes)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 530 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Redução e Valorização de Resíduos - Apoio à Estruturação de

Fóruns Regionais Lixo e Cidadania, Conforme Mudança na Finalidade da Ação 1231.

(despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 531 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Redução e Valorização de Resíduos - Januária: Construção de

Aterro Sanitário. (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 532 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Redução e Valorização de Resíduos - Capitólio: Construção de

Aterro Sanitário. (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 533 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: - R$ 50.000,00 Destinados a Apoiar a Realização do 6º Encontro

de Agricultores Rurais do Centro-Oeste, em Divinópolis. (despesas correntes)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 534 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 535 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual do Cafe

Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  a  Projetos  da  Cadeia  Produtiva  Cafeeira  -

Realizar o Diagnóstico da Safra Cafeeira de Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00

Dedução: Fundo Estadual do Cafe - 4334 - Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia

Produtiva Cafeeira (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 536 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Pomares (despesas correntes)

Valor: R$30.260,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 537 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Criação de Pequenos Animais - Apicultura (despesas correntes)

Valor: R$23.918,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 538 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Tanques Comunitários de Coleta de Leite

(despesas de capital)

Valor: R$36.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 539 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação do Público Beneficiário (despesas correntes)

Valor: R$31.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 540 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão



657
____________________________________________________________________________

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)

Valor: R$19.350,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 541 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Produção de Hortas Domésticas (despesas correntes)

Valor: R$17.500,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 542 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Vida no Vale - Sedru - Implantação de Módulos Sanitários nas

Comunidades Indígenas da Região Jequitinhonha e Mucuri: Teófilo Otoni, Ladainha,

Maxacali; (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 543 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Vida no Vale - Sedru - Implantação de Módulos Sanitários nas

Comunidades Indígenas da Região Norte: Xacriabá. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 544 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Vida no Vale - Sedru - Implantação de Módulos Sanitários nas

Comunidades Indígenas da Região da Região Sul: Caldas, Xucuru Kariri. (despesas

de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 545 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Vida no Vale - Sedru - Implantação de Módulos Sanitários nas

Comunidades  Indígenas  da  Região  do  Rio  Doce:  Carmésia,  Aldeia  Pataxó;

Resplendor, Crenak (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 546 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto  do  Gasto:  Implantação  de  Barragens  -  -  R$20.000,00  para  Construir

Barragens nos Rios Gravatá e Piauí e Pequenas Barragens nos Córregos Dessas

Bacias Hidrográficas; R$10.000,00 para Construir Pequenas e Grandes Barragens no

Jequitinhonha;  R$10.000,00 para Apoiar Financeiramente a Aquisição de Tratores,

¿Patrulhas  Mecanizadas¿,  para  Possibilitar  a  Construção  de  Barragens  e

Barramentos no Município de Virgem da Lapa; R$20.000,00 para Construir Barragens

de  Uso  Misto  Ou  Não  nos  Rios  da  Região  do  Vale  do  Jequitinhonha/Mucuri  e

Distribuir a Água às Comunidades Rurais; R$10.000,00 para Construir Barraginhas

de Contenção e Barragens Mistas nas Grotas (Em Terra e em Concreto), Captação

de Água dos Córregos para Armazenamento nas Barragens de Argila, para Atender o

Município de Virgem da Lapa; R$10.000,00 para Construir Pequenas Barragens no

Córrego Água Suja, no Ribeirão dos Gangorras, do Barbosa, do Bem Querer, Além de

40 Barraginhas em Diversos Grupos de Comunidades Rurais. (despesas de capital)
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Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 547 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto  do  Gasto:  Construção  de  Reservatórios  -  Construir  Reservatório  para

Fornecer  Água  para  Consumo  Humano,  para  Dessedentação  Animal  e  para

Produção,  na  Comunidade  Aguada  Nova,  de  Aproximadamente  480  Pessoas,  no

Município de Araçuaí. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 548 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às  Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$5.004,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 549 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às  Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$32.528,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 550 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às  Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$6.077,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 551 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às  Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$7.506,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 552 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às  Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$24.783,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 553 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às  Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$77.090,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 554 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Qualificação Sócio - Profissional e Inserção de Jovens no Mundo

do  Trabalho  -  Qualificação  de  Jovens  no  Médio  Jequitinhonha,  nos  Municípios

Araçuaí,  Virgem da  Lapa,  Chapada,  Berilo,  Novo  Cruzeiro  e  Jenipapo  de  Minas.

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 555 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Valor: R$80.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 556 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Apoio a Festas Tradicionais

Indígenas (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 557 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto:  Alimentação Escolar  -  Suplementação da Alimentação Escolar

para Escolas Indígenas. (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2121 - Alimentação Escolar (outras

despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 558 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Intermediação  de  Conflitos  Fundiários  Coletivos  e  Gestão  de

Projetos e Infraestrutura no Campo - Aquisição e Distribuição de Cestas Básicas para

Acampamentos  e  Pré-Assentamentos  em  Situação  de  Insegurança  Alimentar.

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 559 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: -  Compra de Veículo para os Conselhos Tutelares de Belmiro

Braga e de Januária (R$50.000,00 para Cada, Totalizando R$ 100.000,00) (despesas
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de capital)

Valor: R$700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 560 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto  do  Gasto:  Readequação de  Estradas  Vicinais  Com Enfoque Ambiental  -

Construção de Barragens de Contenção de Água das Chuvas nas Estradas Rurais

em São Roque de Minas (Centro-Oeste) (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 561 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Fortalecimento  dos  Empreendimentos  Econômicos

Solidários  e Suas Redes e Cadeias  Através do Apoio a Comercialização Direta e

Indireta. (despesas correntes)

Valor: R$505.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 562 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos. -

Estruturação e Instrumentalização dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e

Capacitação  Continuada  de  Conselheiros  Municipais  dos  Direitos  da  Mulher.

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 563 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -

Construção de Sede da Defensoria Pública em Araxá (Alto Paranaíba). (despesas de

capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 564 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -

Implantação  de  Núcleos  Itinerantes  da  Defensoria  Pública,  Com  Aquisição  e

Adequação de Veículo para Tal. (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 565 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde  (Pro-Hosp) - Incremento do

Aporte  de  Recursos  do  Pro-Hosp para  o  Hospital  Regional  do  Sul  de  Minas,  no

Município de Varginha (R$1.000.000,00). (despesas correntes)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 566 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Custeio  e

Manutenção  das  Atividades  do  Hospital  Cura  D'Ars,  Localizado  no  Município  de

Maxacalis. (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de
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Saúde (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 567 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  Gasto:  Saneamento  de  Minas  -  R$10.000,00  para  Garantir  o

Abastecimento de Água para a Comunidade Quilombola do Córrego do Narciso, no

Município  de  Araçuaí;   R$10.000,00  para  Distribuir  Água  da  Barragem  do

Calhauzinho à Comunidade de Boi Morto / Córrego do Narciso, Mas Não Por Meio de

Poços Artesianos, Uma Vez Que Todos Construídos Até o Momento Secaram; 

R$10.000,00 para Garantir  a Construção de Pequenas Barragens e Abertura de

Poços  Artesianos  em  Comunidades  Rurais  Que  Sofrem  Problemas  de  Seca  no

Município  de  Capelinha,  para  as  Comunidades  da  Região  Quilombola  do  Santo

Antônio  do  Fanado;  de  Santo  Antoninho;  de  Grota  do  Pau  Leite;  da  Região  do

Cisqueiro, Grilo e Fanado Doutor Pedro; R$10.000,00 para Garantir o Atendimento

para a Comunidade de Vendinhas, no Município de Capelinha, Por Meio de Pequenas

Barragens,  Assim  Como Também  para  as  Comunidades  de  Barra  do  Jardim,  de

Cabeceira  do  Galego,  de  Cabeceira  do  Jardim  e  de  Cabeceira  Mangerona;

R$10.000,00  para  Implantar  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água  para  Consumo

Humano  e  Produção  Vegetal  e  Animal  nas  Seguintes  Comunidades  Rurais  do

Município  de  Itaobim:  Coruja,  Olhos  D'Água,  Tapera  (Lagoa  Grande  2),  Não-Me-

Deixe,  Assentamento  Bela  Vista,  Córrego  de  Areia,  Sobrado,  Jatobá  /  Açude,

Esplanada /  Francos, Sapucaia, Negreiros,  União,  Sabão, Santa Clara,  Laranjeira,

Bela Vista, Brejo I, Brejo II, Brejo III, Córrego Novo, Paraíso, Sulamérica, Jatobá II,

Inhaúmas. (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 568 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Reforma,
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Ampliação, Compra de Mobiliário e Equipamentos Médicos para o Pronto Socorro do

Hospital das Clínicas Samuel Libânio, no Município de Pouso Alegre. (despesas de

capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 569 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Obras  de

Ampliação da Estrutura Física da Fundação Hospitalar  São Vicente de Paula,  em

Capelinha,  e Aquisição de Automóvel  e de  Equipamento de  Análises Bioquímicas

para Essa Instituição. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 570 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Implantar  Uti

Neonatal/Infantil e Cti Adulto no Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Ribeirão das

Neves. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 571 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Compra  de

Equipamentos de Hemodiálise para o Hospital Municipal de Januária. (despesas de

capital)
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Valor: R$100.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 572 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade dos Hospitais  do  Sistema Único  de  Saúde  (Pro-Hosp)  -  Aquisição de

Aparelho de Raio- X para o Hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí. (despesas de

capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 573 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Implantação da Rede de Atenção em Saúde Mental - Implantação

de Centro de  Atenção Psicossocial  Álcool  e Drogas -  Caps-Ad -  no Município de

Araçuaí. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4107 - Implantação da Rede de Atenção em

Saúde Mental (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 574 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Objeto do Gasto: Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água -

R$10.000,00  para  Criar  Sistema de  Abastecimento,  Tratamento  e  Distribuição  de

Água  da  Barragem  do  Calhauzinho,  Município  de  Araçuaí,  para  Beneficiar  as

Comunidades  de  Córrego  Fundo,  de  Córrego  Narciso,  do  Salitre  e  do  Barra  do

Córrego Narciso; R$10.000,00 para Atender às Comunidades Rurais de São José, do

Cipó,  de  Cupá,  de  Santana,  de  Lagoa  do  Serafim,  de  Lagoa  dos  Moreiras,  em
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Jenipapo  de  Minas,  e  às  Comunidades  de  Barreiros,  de  Jacu,  de  Empoeira,  de

Ribeirão de Areia, no Município de Francisco Badaró;  R$10.000,00 para Construir

Uma Pequena Estação de Tratamento de Água ¿ Eta ¿ para Utilizar a Água do Rio

Jequitinhonha  para  Consumo  Humano  na  Aldeia  Cinta  Vermelha  Jundiba;

R$10.000,00 para Incluir o Município de Capelinha na Implementação Dessa Ação.

(despesas de capital)

Valor: R$40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 575 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Vida no Vale - - R$10.000,00 para Criar Acesso à Água para os

Distritos de Freire Cardoso e Barras do Salinas, no Município de Coronel Murta; 

- R$10.000,00 para Levar Água da Estação de Captação de Água, Localizada na

Comunidade Baixa Quente, Até às Famílias da Comunidade Coruto, no Município de

Araçuaí. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 576 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Vida  no  Vale  -  R$250.000,00  para  Instalação  de  Módulos

Sanitários  nas  Comunidades  Rurais  e  Urbanas  de Baixa  Renda do Município  de

Itambacuri. (despesas de capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 1079 - Vida no Vale (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 577 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Custeio do Hospital

Carlos Chagas - Fundação Comunitária de Saúde de Candeias. (despesas correntes)
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Valor: R$100.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 578 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Básica - - Construção e Equipamento de Cras, em Berilo (R$100.000,00);

- Construção e Equipamento de Cras, em Capelinha (R$100.000,00);

- Aquisição de Veículo para o Cras de Coronel Murta (R$50.000,00) (despesas de

capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 579 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Rede  Mineira  do  Trabalho  -  Elaboração  de  Diagnóstico  da

População Trabalhadora Atingida Pelos Processos de Mecanização da Colheita de

Cana-De-Açúcar e Café e de Corte do Eucalipto e para a Elaboração de Plano de

Absorção e Qualificação Dessa Mão-De-Obra. (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 580 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais  (Consea/Mg) (despesas correntes)

Valor: R$230.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 581 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto  do  Gasto:  Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas correntes)

Valor: R$99.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 582 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos. -

Recurso a Ser Utilizado no Apoio ao Evento "Abril Indígena", da Almg, Por Meio do

Conselho Estadual  de Promoção da Igualdade Racial  -  Conepir/Mg -,  de Modo a

Propiciar a Discussão e Formulação de Políticas Públicas Voltadas para os Povos

Indígenas do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 583 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Ações  de  Divulgação  dos

Direitos Previstos no Estatuto do Idoso Promovidas Pela Coordenadoria Especial de

Políticas para o Idoso de Minas Gerais - Cepid/Mg (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 584 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  Por

Comunidades Quilombolas e Indígenas e Tradicionais (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 585 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Quadra de Esporte no Município de Belmiro Braga. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 4171 - Ampliação e

Reestruturação de Espaços Esportivos (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 586 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução  de  Proteção  Especial  -  Transferência  para  o  Fundo  Municipal  de

Assistência Social de Araçuaí, para Manutenção de Abrigo para  Idosos, Crianças e

Adolescentes. (despesas correntes)

Valor: R$120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 587 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Especial - Aquisição de Veículo para o Município de Araçuaí,

para Utilização Pelo Consórcio dos Municípios  de Araçuaí, Coronel Murta e Virgem

da Lapa, no Atendimento a Adolescentes Institucionalizados. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 588 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Implantar  Um  Sistema

Informatizado Ou Banco de Dados de Entidades e Movimentos de Defesa de Direitos

Humanos no Estado. (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 589 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Elaboração  de  Diagnóstico

Acerca da Situação da População Etnicamente Excluída no Estado, Especialmente

para  o  Desenvolvimento  de  Políticas  Públicas  Destinadas  à  População  Negra,

Indígena, Cigana e Demais Comunidades Tradicionais. (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 590 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção de Direitos Humanos - Desenvolver Ações Visando ao

Fortalecimento  Institucional  das  Organizações  Representativas  das  Populações

Quilombolas,  Indígenas,  Ciganas  e  Demais  Comunidades  Tradicionais  do  Estado.

(despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 591 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio Martins

Objeto do Gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)
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Valor: R$399.500,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 592 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio Martins

Objeto do Gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)

Valor: R$1.599.500,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 593 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação do Trecho de 1,5 Km Que Liga a BR 367 ao Campus do IFET

de Araçuaí, (Jequitinhonha/Mucuri), no Valor de R$800.000,00;

Iluminação do Trecho  1,5 Km Que Liga a BR 367 ao Campus do IFET de Araçuaí,

(Jequitinhonha/Mucuri), no Valor de R$200.000,00 (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 594 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Calçamento das Vias do Conjunto Habitacional Esperança, na Comunidade de

Cansanção, em Virgem da Lapa. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 595 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Calçamento de Vias no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. (despesas de

capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 596 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Delegacia  Modelo  -  Capacitação  de  Profissionais  do  Instituo

Médico Legal - IML - para Ações de Sexologia Forense (Captação e Preservação dos

Elementos Indicativos de Autoria  e Materialidade em Circunstâncias e Autoria  das

Infrações  Penais  Que  Envolvem  Crimes  Contra  a  Dignidade  Sexual).  (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 597 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde  (Pro-Hosp) - Incremento do

Aporte de Recursos do Pro-Hosp para o Hospital São Vicente de Paulo, em Águas

Formosas. (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 598 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção a  Saúde da População Idosa -  Mais  Vida  -  Recurso

Destinado ao Município de Betim (despesas correntes)
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Valor: R$700.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4192 - Atenção a Saúde da População Idosa

- Mais Vida (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 599 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 600 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 601 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 602 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 603 Autor: Fred Costa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 604 Autor: Fred Costa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$170.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 605 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Projeto Implantação de Videomonitoramento (Olho-Vivo) - Projeto

de Implantação  de Videomonitoramento (Olho-Vivo) -  Fortalecer a Segurança em

Belo  Horizonte  -  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho  Vivo),  em  Todas  as

Regionais, em Áreas Estrategicamente Definidas. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 606 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  do  Cbmmg  -

Instalação  de  Unidade  do  Corpo  de  Bombeiro  na  Região  Centro-Sul  de  Belo
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Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 607 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça

Objeto  do  Gasto:  Operacionalização  das  Atribuições  Institucionais  do  Ministério

Público  -  Procuradoria  e  Promotoria  de  Justiça  -  Instação  da  Promotoria

Especializada de Proteção Animal de Minas Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 608 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Investigações e Polícia Judiciária - Instalação da Delegacia de

Proteção Animal de Minas Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 609 Autor: Fred Costa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Fortalecimento da Estrutura do Conselho Estadual do

Idoso. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 610 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Transferências do Estado a Empresas

Objeto do Gasto: Programação a Cargo da Companhia Energética de Minas Gerais
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-  Cemig  -  Expandir  a  Oferta  de  Gás  Natural  em  Uberaba  Tendo  em  Vista  a

Implantação da Unidade de Fertilizantes Fosfatados (Ufn V), Fábrica de Amônia, da

Petrobrás. (despesas de capital)

Valor: R$2.340.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 611 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$415.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 612 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 613 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$435.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 614 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Colégio Tiradentes de
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Minas Gerais (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 615 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 616 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais

(despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 617 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 618 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares

(despesas correntes)

Valor: R$140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 619 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental - Ampliar os Recursos para a Educação Fundamental, de Modo

a Cumprir  a Vinculação Constitucional de Recursos para a Educação e Superar o

Déficit de R$365 Milhões de Reais na Aplicação de 25% das Receitas Próprias do

Estado. (despesas correntes)

Valor: R$50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 620 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental - Ampliar os Recursos para a Educação Fundamental, de Modo

a Cumprir  a Vinculação Constitucional de Recursos para a Educação e Superar o

Déficit de R$365 Milhões de Reais na Aplicação de 25% das Receitas Próprias do

Estado. (despesas de capital)

Valor: R$50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 621 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio -  Ampliar  os Recursos para o Ensino Médio, de Modo a Cumprir  a

Vinculação  Constitucional  de  Recursos  para  a  Educação  e  Superar  o  Déficit  de

R$365 Milhões  de  Reais  na  Aplicação de 25% das Receitas  Próprias  do Estado.

(despesas correntes)

Valor: R$50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 622 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio -  Ampliar  os Recursos para o Ensino Médio, de Modo a Cumprir  a

Vinculação  Constitucional  de  Recursos  para  a  Educação  e  Superar  o  Déficit  de

R$365 Milhões  de  Reais  na  Aplicação de 25% das Receitas  Próprias  do Estado.

(despesas de capital)

Valor: R$50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 623 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental - Ampliar os

Recursos Para a Educação em Tempo Integral,  de Modo a Cumprir  a Vinculação

Constitucional de Recursos para a Educação e Superar o Déficit de R$365 Milhões

de  Reais  na  Aplicação  de  25%  das  Receitas  Próprias  do  Estado.  (despesas

correntes)

Valor: R$50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 624 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental - Ampliar os

Recursos para a Educação em Tempo Integral,  de Modo a Cumprir  a  Vinculação

Constitucional de Recursos para a Educação e Superar o Déficit de R$365 Milhões

de  Reais  na  Aplicação  de  25% das  Receitas  Próprias  do  Estado.  (despesas  de

capital)

Valor: R$50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 625 Autor: Bancada do PT
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Ampliar os Recursos para o Ensino Superior, de Modo a Cumprir a Vinculação

Constitucional de Recursos para a Educação e Superar o Déficit de R$365 Milhões

de  Reais  na  Aplicação  de  25% das  Receitas  Próprias  do  Estado.  (despesas  de

capital)

Valor: R$25.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 626 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Apoio  a  Projetos  de  Pesquisa  Científica  -  Papq  -  Ampliar  os

Recursos para o Ensino Superior, de Modo a Cumprir a Vinculação Constitucional de

Recursos  para  a  Educação  e  Superar  o  Déficit  de  R$365  Milhões  de  Reais  na

Aplicação de 25% das Receitas Próprias do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 627 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Extensão  Universitária  -  Paex  -  Ampliar  os  Recursos  para  o

Ensino Superior, de Modo a Cumprir a Vinculação Constitucional de Recursos para a

Educação e Superar o Déficit de R$365 Milhões de Reais na Aplicação de 25% das

Receitas Próprias do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 628 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau - Ampliar  os Recursos para o Ensino

Superior,  de  Modo  a  Cumprir  a  Vinculação  Constitucional  de  Recursos  para  a
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Educação e Superar o Déficit de R$365 Milhões de Reais na Aplicação de 25% das

Receitas Próprias do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 629 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Formação de Profissionais em Nível Técnico, Tecnólogos e Pós-

Graduação -  Ampliar  os  Recursos para o Ensino Superior,  de  Modo a Cumprir  a

Vinculação  Constitucional  de  Recursos  para  a  Educação  e  Superar  o  Déficit  de

R$365 Milhões  de  Reais  na  Aplicação de 25% das Receitas  Próprias  do Estado.

(despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 630 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Desenvolvimento de Práticas Acadêmicas de Extensão - Ampliar

os Recursos para o Ensino Superior, de Modo a Cumprir a Vinculação Constitucional

de Recursos para a Educação e Superar o Déficit de R$365 Milhões de Reais na

Aplicação de 25% das Receitas Próprias do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 631 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto  do  Gasto:  Ampliação  da  Estrutura  Física  -  Ampliar  os  Recursos  para  o

Ensino Superior, de Modo a Cumprir a Vinculação Constitucional de Recursos para a

Educação e Superar o Déficit de R$365 Milhões de Reais na Aplicação de 25% das

Receitas Próprias do Estado. (despesas de capital)

Valor: R$5.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 632 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Superior da Unimontes - Ampliar os

Recursos para o Ensino Superior, de Modo a Cumprir a Vinculação Constitucional de

Recursos  para  a  Educação  e  Superar  o  Déficit  de  R$365  Milhões  de  Reais  na

Aplicação de 25% das Receitas Próprias do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 633 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa Científica - Ampliar os

Recursos para o Ensino Superior, de Modo a Cumprir a Vinculação Constitucional de

Recursos  para  a  Educação  e  Superar  o  Déficit  de  R$365  Milhões  de  Reais  na

Aplicação de 25% das Receitas Próprias do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 634 Autor: Bancada do PT

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Restauração de Direitos Humanos (despesas correntes)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 635 Autor: Bancada do PT

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do Gasto: Proteção de Direitos Humanos (despesas correntes)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 636 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas correntes)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 637 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Território Aliança (despesas correntes)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 638 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas de capital)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 639 Autor: Bancada do PT

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Universidade Cidadã (despesas correntes)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 640 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Revitalização do Rio São Francisco (despesas de capital)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 641 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Especial - Recompor no Feas a Dotação de Recursos para

Co-Financiar  as  Ações  Municipais  do  Suas  Que,  Com  a  Criação  do  Fundo  de

Erradicação da Miséria Passou a Ser Feita Apenas Com os Recursos do Adicional

Sobre o ICMS, Tendo o Estado Deixado de Aportar Recursos Ordinários do Tesouro.

(despesas correntes)

Valor: R$4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 642 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Básica - Recompor no Feas a Dotação de Recursos para Co-Financiar as

Ações Municipais do Suas Que, Com a Criação do Fundo de Erradicação da Miséria

Passou a Ser Feita Apenas Com os Recursos do Adicional Sobre o ICMS, Tendo o
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Estado Deixado de Aportar Recursos Ordinários do Tesouro. (despesas correntes)

Valor: R$8.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 643 Autor: Bancada do PT

Dê-se ao caput do art. 8º a seguinte redação:

"Art.  8° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abri r  créditos  suplementares  ao

Orçamento Fiscal até o limite de 6% (seis por cento) da despesa fixada no art. 1°.".

Justificação: Hoje o Legislativo pode alterar bem menos de 10% das despesas da

proposta orçamentária elaborada pelo Executivo. Por sua vez, o Executivo, segundo

o artigo que desejamos modificar,  tem a autorização de modificar livremente, sem

discussão  com  o  Parlamento,  bem  mais  do  que  10%  da  lei  aprovada,  se

consideramos as exceções previstas no parágrafo. O limite de 10% proposto, com

todas as exceções do parágrafo único, supera as reais necessidades da execução

orçamentária,  permitindo uma excessiva margem de remanejamentos,  superior  as

reais necessidades de flexibilidade na execução. Nos últimos seis anos, por exemplo,

a média de oneração do limite de créditos suplementares foi de 6,8% ao ano, sendo

de menos de seis por cento nos dois últimos anos. A emenda tem o objetivo de tornar

mais  rigoroso e  realista  o  planejamento  das  ações  do  governo e  tornar  o  Poder

Legislativo,  de  acordo  com  os  princípios  constitucionais,  co-responsável  pelo

planejamento  estadual.  Pretendemos  assim  corrigir  a  enorme  assimetria  entre  os

Poderes, ampliando o controle democrático sobre a gestão financeira do Estado e a

participação do Legislativo na definição das prioridades de execução orçamentária.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 644 Autor: Bancada do PT

Dê-se ao caput do art. 10 a seguinte redação:

"Art. 10 - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares a cada dotação do

orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado até o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do respectivo valor.".

Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação controlada não é
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possível  aceitar  erros de planejamento com margens elevadas. A emenda procura

corrigir essa situação por meio da adoção de solução já consagrada pelo orçamento

da  União,  que  impõe  limite  para  a  possibilidade  de  abertura  de  créditos

suplementares  a  cada  dotação.  Evita-se,  desse  modo,  a  abertura  de  "janelas"

orçamentárias  que  podem  ser  infladas  em  até  10%  do  orçamento,  o  que  torna

completamente  irrealista  o  orçamento  de  investimentos.  Procura-se,  assim,  tornar

mais  realista  o  planejamento  das  ações  das  empresas  estatais  e  garantir  que  o

Legislativo seja co-responsável pelo planejamento estadual, dando maior efetividade

ao orçamento de investimentos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 645 Autor: Bancada do PT

Acrescente-se ao Art. 8° o seguinte § 2°, passando o parágrafo único a § 1°:

"§ 2° - A autorização concedida pelo caput deste ar tigo não se aplica ao programa

709  Comunicação Social.".

Justificação:  A dotação  referente  à  publicidade do governo  já  teve,  até  outubro

deste ano, um percentual de suplementação de 260%. mais do que duplicando, de

forma  diferenciadamente  generosa,  as  despesas  de  publicidade  do  governo.  A

emenda  procura  submeter  estes  gastos  ao  controle  efetivo  do  Legislativo  e  da

sociedade e garantir a devida prioridade às despesas realmente relevantes para a

população.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 646 Autor: Bancada do PT

Suprima-se  o  Demonstrativo  da  Aplicação  de  Recursos  na  Manutenção  e  no

Desenvolvimento do Ensino à Conta de Recursos Ordinários e dos Vinculados ao

Fundo de Educação, constante na página 137 do Anexo I.

Justificação:  A  LDBEN  disciplina,  em  seu  art.  70,  quais  são  as  despesas

consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, e que, portanto, devem

entrar no cômputo do limite constitucional, no caso do Estado, nos 25% mínimos a

serem gastos com educação. Entre as despesas ali arroladas consta a "remuneração

e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação". A CR/88

distingue em seu texto os termos provento, pensão e remuneração, aplicando o termo
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remuneração para os servidores ativos. Considerando a interpretação conjunta dos

artigos da constituição e das leis, relativas à educação, conclui-se que, para fins do

limite constitucional com MDE, a componente "remuneração" deve se restringir às

despesas  correspondentes  ao  pagamento  do  pessoal  efetivo,  que  se  encontra

exercendo cargo, emprego ou função na atividade do ensino, excluindo-se, portanto,

as  despesas  com  inativos  e  pensionistas.  Contudo,  o  Estado  de  Minas  Gerais

computa  nesse demonstrativo  os  gastos  com inativos  como despesas com MDE,

considerando-as no cálculo do mínimo constitucional (25%). a emenda tem o objetivo

de corrigir esse erro e demonstrar o descumprimento do mínimo constitucional e o

déficit de R$881,8 milhões de reais nas aplicações com MDE. Como já consta no

Anexo  I  outro  demonstrativo  que  torna  explícito  o  déficit  de  recursos  realmente

aplicados  pelo  Estado,  julgamos  desnecessário  o  falso  demonstrativo  que

procuramos suprimir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 647 Autor: Bancada do PT

Dê-se ao Parágrafo Único do art. 8º a seguinte redação e suprima-se o Parágrafo

Único do art. 10º:

"Art. 8º (...)

Parágrafo único. Não oneram o limite estabelecido no caput, ficando sujeitas aos

limites previstos nos respectivos incisos a suplementação das seguintes dotações:

I - as suplementações de dotações referentes à pessoal e encargos sociais, até o

limite de 60% do respectivo grupo de natureza de despesa;

II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  até  o  limite  do  excesso  de

arrecadação ou do saldo financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  até  o  limite  do

excesso de arrecadação ou do superávit financeiro desses recursos;

IV  -  as  suplementações  de  dotações  referentes  a  precatórios  e  sentenças

judiciárias, até o limite de 90% do valor inicial;

V - dotações orçamentárias para contrapartida de convênios, acordos e ajustes, até

o limite dos respectivos convênios e aditivos celebrados;

VI  -  dotações  orçamentárias  destinadas  a  despesas  de  transferências
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constitucionais  aos Municípios,  no limite do  excesso de arrecadação das receitas

originárias;

VII - dotações referentes ao serviço da dívida contratada com a União, até o limite

de 13% do aumento da Receita Real Líquida prevista no anexo I.".

Justificação:  Os  dispositivos  em  questão  excluem  determinadas  dotações  do

cálculo de limite autorizado para a suplementação de dotações. Desse modo, ao não

estarem  limitadas  por  percentual  do  valor  global  do  orçamento,  essas  dotações

podem  sofrer  alterações  ilimitadas.  No  entanto,  o  inciso  VII  do  art.  167  da

Constituição da República veda "a concessão ou utilização de créditos ilimitados".

Pelo menos uma vez o Tribunal de Contas do Estado entendeu que a suplementação

ilimitada feria  a  Constituição:  nas  palavras  do  Conselheiro  em exercício  do  TCE,

Gilberto  Diniz,  quando relatava a  prestação de contas  de  2008 de Contagem,  "é

imprescindível que o ato de concessão dos créditos adicionais expresse o seu valor

ou  um  limite  percentual  máximo  sobre  a  receita."  Entendemos,  portanto,  que  as

exceções propostas são inconstitucionais  e devem ser  corrigidas em consonância

com a Constituição e com o entendimento do TCE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 648 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Reforma

do Cemitério da Saudade, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 649 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 650 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 651 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 652 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 653 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 654 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 655 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 656 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento  Profissional  de

Educadores - Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 657 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 658 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$100.000.000,00



692
____________________________________________________________________________

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 659 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental (despesas

correntes)

Valor: R$200.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 660 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 661 Autor: Elismar Prado

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 662 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 663 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 664 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 665 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 666 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 667 Autor: Délio Malheiros



694
____________________________________________________________________________

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 668 Autor: Délio Malheiros

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 669 Autor: Délio Malheiros

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 670 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência  Social  -  Apoio  a  Manutenção  e  Expansão  da  Rede  de  Proteção  da

Infância e Adolescência (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



695
____________________________________________________________________________

Emenda de despesa: 671 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Regionalização do Turismo e Fortalecimento das Instâncias de

Governança - Apoio aos Circuitos Turísticos do Sul de Minas (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 672 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - Limpeza da Calha do Rio

Camanducaia  no  Perímetro  Urbano  no  Município  de  Camanducaia  (despesas  de

capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 673 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Transporte Escolar - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar

no Município de Cruzília (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 674 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação e Infraestrutura no Município de Cruzília (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 675 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Ampliação de Escola Municipal no Município de Baependi (despesas

de capital)

Valor: R$60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 676 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 677 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia ao Ar Livre no Município de Cristina (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 678 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação no Município de Poço Fundo (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 679 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Aquisição  de

Veículo para Equipes Rurais do Programa de Saúde da Família no Município de Poço

Fundo (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 680 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Fornecimento  de  Elementos  Estruturais  para  Apoio  à

Infraestrutura Municipal  -  Construção de Ponte Sobre  o  Rio  Dourdo no Município

Espirito Santo Dourado (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 681 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Equipamentos  para  Academia  ao  Ar  Livre  Espirito  Santo  Dourado  (despesas  de

capital)

Valor: R$30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 682 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Fornecimento  de  Elementos  Estruturais  para  Apoio  à
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Infraestrutura Municipal - Construção de Ponte na Zona Rural do Município de Estiva

(despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 683 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamento Hospitalar para o Município de Jacutinga (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 684 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamento Hospitalar para o Município de Pedralva (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 685 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Fortalecimento da Rede Municipal  de  Saúde -  Construção de

Unidade Básica de Saúde na Zona Rural do Município de Piranguçu (despesas de

capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 686 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Caminhos  de  Minas  -  Pavimentação  da  Estrada  Entre
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Silvianópolis e Careaçu (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 687 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio à Organização Social  Civil  de Interesse Público (Oscip)

Movimento das Donas de Casa e  Consumidores  de  Minas  Gerais  -  Aquisição de

Veículo para Transporte Rural para a Associação Beneficente de Amigos Solidários -

Abas (despesas de capital)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 688 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma e Aquisição de Equipamento para Escola Estadual no

Município de Pouso Alegre (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 689 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - Limpeza da Calha do Rio

Sapucaí,  Ribeirão  Anhumas  e  Ribeirão  José  Pereira  no  Município  de  Itajubá

(despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 690 Autor: Ulysses Gomes



700
____________________________________________________________________________

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Gestão da Frota - Polícia Militar - Aquisição de Unidade Móvel

para a Polícia Militar em Itajubá (despesas de capital)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 691 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Ônibus para o Setor de Esporte da Diretoria de Educação no Município de Monte

Sião (despesas de capital)

Valor: R$180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 692 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação no Município de Cambuí (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 693 Autor: André Quintão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 694 Autor: André Quintão
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 695 Autor: André Quintão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$170.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 696 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 697 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$110.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 698 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 699 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 700 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Valor: R$20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI N° 3.472/201 2

Emenda nº 0001 Autoria: Carlos Mosconi - PSDB

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 1059 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Prefeitos de diversos municípios tem manifestado preocupação com

relação à grande demanda para tratamento de câncer na Região Sul de Minas e à

dificuldade para atender a todos os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - que

necessitam  de  atendimento  em  oncologia.  Visando  garantir  os  preceitos

constitucionais  segundo  os  quais  a  saúde é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
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garantido mediante o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para

sua promoção, proteção e recuperação, faz-se necessário inserir nos instrumentos de

planejamento e orçamento do Estado a previsão de recursos para construir hospital

regional que garanta a atenção em oncologia adequada à demanda da região.

Estes  são  os  motivos  que  levam  este  Deputado  a  propor  alteração  na

regionalização  e  nas  metas  físicas  e  financeiras  da Ação 1059  -  Implantação  de

Hospitais Regionais no PPAG - 2012 - 2015 com o objetivo de garantir a construção

do Hospital do Cancer na Região Sul de Minas Gerais, no Município de Poços de

Caldas.

------------------------------

Emenda nº 0002 Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação:  1344  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  UNIDADES

PREDIAIS

Mudança  de  finalidade  para:  CONSTRUIR,  REFORMAR  E  AMPLIAR  AS

UNIDADES  PREDIAIS  DESTINADAS  ÀS  DELEGACIAS  DA  CAPITAL,  COM

PRIORIDADE PARA A DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE (DOPCAD),  E  DO INTERIOR DO ESTADO,  COM PRIORIDADE

PARA AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE

VIOLÊNCIA,  ESPECIALMENTE  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES,  bem  como

mulheres vítimas potenciais e efetivas de violência.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: É imprescindível que se destine especial atenção às mulheres vítimas

potenciais e efetivas de violência, incluindo-as especificamente em ações que visem

deconstruir violências e processo de criminalização à partir de ações preventivas e
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repressivas,  bem  como  o  necessário  atendimento  psicossocial  .  Para  tanto,  é

necessária a construção e implantação de delegacias especializadas na proteção da

mulher nas maiores cidades do Estado.

Diversas  regiões  do  Estado,  notadamente  a  região  centro  oeste  por  seu

desenvolvimento, se vêem na atualidade bastante carentes em relação a delegacias

especializadas na proteção da mulher, unidades imprescindíveis para a atuação na

prevenção e repressão e investigação de crimes contra a mulher.

Tal medida assume um cunho de extrema urgência para que a sociedade deixe de

presenciar  fatos  como os  que  tem  ocorrido  no  Estado  por  ausência  de  atuação

específica nesse sentido.

------------------------------

Emenda nº 0003 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4404 - PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Atender Edital Movimento Junino Mineiro

------------------------------

Emenda nº 0004 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Realização do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas Mineiras

Contemplando etapas regionais

------------------------------

Emenda nº 0005 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Realização do Arraial de Belô 2013 - Concurso quadrilhas do Grupo

Especial

------------------------------

Emenda nº 0006 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 140.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Capacitar  72  Policiais  Militares  para  atuarem  como  instrutores  do

Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD

------------------------------

Emenda nº 0007 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: .... - Capacitação de policiais militares para atender ao Programa Educacional
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de Resistência as Drogas - PROERD

Unidade Orçamentária: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Capacitar  Politicias  Militares  para  atuarem  como  instrutores  do

Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD

Produto: SERVIDOR TREINADO E CAPACITADO

Unidade de medida: SERVIDOR CAPACITADO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 140.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Capacitar  Policiias  Militares  para  atuarem  como  instrutores  do

Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD

------------------------------

Emenda nº 0008 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Resgatar  e  manter  as  Fanfarras  Escolares  de  Minas  -  Ensino

Fundamental

------------------------------

Emenda nº 0009 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE
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EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Resgatar e manter as Fanfarras Escolares de Minas - Ensino Médio

------------------------------

Emenda nº 0010 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - Resgate das Fanfarras Escolares de Minas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Ampliar  as  oportunidades  educacionais  aos  alunos  do  ensino

fundamental,  visando a formação de habilidades e  conhecimentos musicais  como

forma  de  reduizir  a  vulnerabilidade  dos  alunos  (as)  em  face  da  violência  e  da

criminalidade, especialmente do combate ao uso de drogas

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Resgatar e manter as Fanfarras Escolares com o objetivo de ampliar

as  oportunidades  educacionais  aos  alunos  (as)  do  ensino  fundamental  e  médio,

visando a formação de habilidades e conhecimentos musicais como forma de reduzir

a  vulnerabilidade  dos  alunos  (as)  em  face  da  violência  e  da  criminalidade,

especialmente o combate ao uso de drogas.

------------------------------
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Emenda nº 0011 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1077 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Resgatar  e  manter  as  Fanfarras  Escolares  de  Minas  -  Ensino

Fundamental

------------------------------

Emenda nº 0012 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4586 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Resgatar e manter as Fanfarras Escolares de Minas - Ensino Médio

------------------------------

Emenda nº 0013 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: .... - Resgate das Fanfarras Escolares de Minas

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Unidade Responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas

Objetivo: Resgatar e manter as Fanfarras Escolares de Minas

Objetivo Estratégico:

-  CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO
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DESEMPENHO

Resultado Finalístico:

- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa:

Indicador (unidade de medida): Taxa de frequência líquida do ensino fundamental e

médio (%)

Data Referência: 31/12/2009 Índice Referência: 54,40 Meta 2015: 60,50

Ação: .... - Gestão de infraestrutura das Fanfarras Escolares do Sistema Estadual

de Educação - Ensino Médio

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Garantir  o  funcionamento  adequado  das  Fanfarras  Escolares  do

Sistema Estadual de Educação

Produto: Escolas atendida com fanfarras

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Ação: .... - Gestão de Infraestrutura das Fanfarras Escolares do Sistema Estadual

de Educação - Ensino Fundamental

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Garantir  o  funcionamento  adequado  das  Fanfarras  Escolares  do

Sistema Estaducal de Educação

Produto: Escola atendida com Fanfarra

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 375.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Garantir  o  funcionamento  adequado  das  fanfarras  escolares  do
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Sistema  Estadual  de  Educação  já  existentes  e  resgatar  a  cultura  das  fanfarras,

ampliando as oportunidade educacionais aos alunos (as) do ensino fundamental e

médio, visando a formação de habilidades e conhecimentos musiciais como forma de

reduzir as vulnerabilidades dos alunos (as) em face da violência e da criminalidade,

especialmente o combate ao uso de drogas

------------------------------

Emenda nº 0014 Autoria: Deiró Marra - PR

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 8.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0015 Autoria: Ana Maria Resende - PSDB

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4564  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  Pela  fragilidade  hídrica  da  região,  é  necessário  disponibilizar

investimentos  específicos  para  a  região  do  Norte  de  Minas,  com  o  objetivo  de

recompor as áreas ambientais degradadas e proteger as nascentes.

Sendo assim, é de suma importância a aprovação desta emenda.

------------------------------
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Emenda nº 0016 Autoria: João Vítor Xavier - PEN

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0017 Autoria: João Vítor Xavier - PEN

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO -

Ação: 1227 - ENSINO SUPERIOR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0018 Autoria: João Vítor Xavier - PEN

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4030 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------
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Emenda nº 0019 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa:  195  -  CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS -  MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM -

Ação:  4472  -  PRODUTIVIDADE,  QUALIDADE  E  COMPETITIVIDADE  DE

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A  emenda  objetiva  a  inclusão  de  Região  -  Rio  Doce,  fazendo  a

indicação  do  município  de  Ipatinga.  Justifica-se  pela  necessidade  de  induzir,

reconhecer e incentivar o Arranjo Produtivo Local (APL) no setor Metal-Mecânico no

Vale do Aço, visando ao desenvolvimento regional e setorial, principalmente, deste

segmento econômico.

------------------------------

Emenda nº 0020 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA

E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

Ação: 4626 - INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO

A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A  emenda  objetiva  a  inclusão  de  Região  -  Rio  Doce,  fazendo  a

indicação  do  município  de  Ipatinga.  Justifica-se  pela  necessidade  de  induzir,

reconhecer e incentivar o Arranjo Produtivo Local (APL) no setor Metal-Mecânico no
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Vale do Aço, visando ao desenvolvimento regional e setorial, principalmente, deste

segmento econômico.

------------------------------

Emenda nº 0021 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão de região - Rio Doce. Destina-se à construção de um Centro

Sócioeducativo  de  Atendimento  a  Adolescentes  Infratores  (CIA),  localizado  no

município  de  Santana  do  Paraíso.  Justifica-se  pela  necessidade  de  oferecer

atendimento regionalizado aos adolescentes infratores que residem na região do Vale

do Aço de modo que eles tenha o suporte familiar durante o processo de recuperação

social.

------------------------------

Emenda nº 0022 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação:  1344  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  UNIDADES

PREDIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce no município de Ipatinga. Necessidade

da  construção,  reforma,  equipamento  e  manutenção do  Posto  de  Perícia  Médica

Integrada na Delegacia Regional do município para atender demandas na área de

perícia médica e de Instituto Médico Legal.

------------------------------

Emenda nº 0023 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4025  -  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão de recurso financeiro na região do Rio Doce. Destina-se à

construção  e  implantação  de  unidade  da  Fundação  Hemominas  no  município  de

Ipatinga, visando à implementação de um Hemocentro.

------------------------------

Emenda nº 0024 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 60.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce. Destina-se ao fortalecimento da rede

municipal  de  saúde  para  melhorias  no  atendimento  hospitalar  das  seguintes
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unidades:  Hospital  Siderúrgica,  no  município  de  Coronel  Fabriciano;  Hospital

Regional Imaculada Conceição, no município de Guanhães; Hospital e Maternidade

Vital Brasil, no município de Ipatinga; Hospital Carlos Chagas, no município de Itabira;

Hospital São Vicente de Paulo, no município de Tarumirim; e Hospital Santa Rita, no

município de Nova Era.

------------------------------

Emenda nº 0025 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa:  277  -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -

Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão de meta física e priorização da região do Rio Doce. Destina-

se a incluir os mananciais que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Justifica-

se pela necessidade de concretizar a implementação do Plano de Estogos Sanitários

para despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de acordo com o Plano Rio

Doce  Limpo,  visando  ao  desenvolvimento  sustentável  da  região,  abrangendo  os

seguintes  rios:  Piranga;  Piracicaba;  Santo  Antônio;  Suaçuí  Grande;  Caratinga  e

Manhuaçu.

------------------------------

Emenda nº 0026 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -

Ação: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Inclusão  da  região  do  Rio  Doce.  Destina-se  à  implantação  e

manutenção de campus da Universidade do Estado de Minas Gerais no município de

Ipatinga. Justifica-se pela necessidade de atendimento universitário público e gratuito

na região do Vale do Rio Doce, contribuindo para incrementar a oferta educacional

que impactará positivamente no desenvolvimento econômico de toda a região.

------------------------------

Emenda nº 0027 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa:  202  -  ESTÍMULO  AO  DESENVOLVIMENTO  PRODUTIVO  E  À

INOVAÇÃO -

Ação:  4268  -  POLÍTICA  DE  INCENTIVO  À  INOVAÇÃO  E  PROMOÇÃO  DA

COMPETITIVIDADE NO ESTADO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce, no município de Ipatinga. Destina-se a

atender a necessidade de desenvolver a política de incentivo à inovação e promoção

da competitividade no Estado, através da construção e manutenção de um Centro

Tecnológico de Solda, com foco voltado para o setor Metal-Mecânico do Vale do Aço.

------------------------------

Emenda nº 0028 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce e consequente modificação da meta

física. Destina-se a despesas correntes para a realização de cursos de capacitação

profissional para mulheres através da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas

para  Mulheres  (CEPAM),  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social

(SEDESE).

------------------------------

Emenda nº 0029 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce e consequente modificação da meta

física. Destina-se a despesas de capital para a realização de cursos de capacitação

profissional para mulheres através da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas

para  Mulheres  (CEPAM),  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social

(SEDESE).

------------------------------

Emenda nº 0030 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce e consequente modificação da meta

física. Destina-se a despesas correntes para a realização de cursos de capacitação

profissional  para  Cuidadores  de  Idosos  e  para  Gestores  de  Entidades  de  Longa

Permanência de Idosos, através da coordenadoria espífica da Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social (SEDESE).

------------------------------

Emenda nº 0031 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce e consequente modificação da meta

física. Destina-se a despesas de capital para a realização de cursos de capacitação

profissional  para  Cuidadores  de  Idosos  e  para  Gestores  de  Entidades  de  Longa

Permanência de Idosos, através da coordenadoria específica da Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social (SEDESE).

------------------------------

Emenda nº 0032 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce, no município de Belo Oriente. Destina-

se à realização de investimentos prioritários em obras de infra-estrutura no município

a  fim  de  incrementar  a  capacidade  logística  destinada  a  atender  às  empresas  e

beneficiar a população local.

------------------------------

Emenda nº 0033 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2071  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 170.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região Estadual. Destina-se ao apoio para a realização de

ações específicas do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (CETER) e

dos  Conselhos  Municipais  do  Trabalho,  no  sentido  de  aprimorar  as  ações  que

contribuem para a promoção do trabalhador,  bem como, construir  uma política de

trabalho, emprego e renda mais eficaz no estado de Minas Gerais

------------------------------

Emenda nº 0034 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclui a região do Rio Doce. Destina-se a construção de Unidade de

Atendimento Integrado (UAI),  localizada no município de Ipatinga. Justifica-se pela

alta concentração populacional na região, oferecendo alternativa aos cidadãos para

acesso rápido a diversos serviços públicos como Carteira de Identidade, Carteira de

Trabalho,  Passaporte,  emissão  de  multas  de  trânsito,  Seguro  Desemprego,

disponibilização de vagas de trabalho, dentre outros.

------------------------------

Emenda nº 0035 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 -

Ação: 1312 - MOBILIDADE NA COPA

Mudança de finalidade para:  GARANTIR A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE

DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014

Justificativa: A adição do termo acessibilidade à presente ação visa garantir  que

pessoas com necessidades especiais  possam participar  dos eventos  da  Copa do

Mundo  2014  sem  quaisquer  dificuldades.  A  inclusão  social  dos  portadores  de

necessidades  especiais  é  direito  constitucional  garantido  pelo  art.  227,  II,  que

inclusive prescreve ser parte do processo de inclusão, "a facilitação do acesso aos

bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas

as formas de discriminação." No mesmo sentido encontra-se a Lei Geral da Copa, Lei

Federal nº 12.663/2012, a qual prevê que os locais destinados aos vários eventos da

Copa do Mundo devem estar adaptados para receber os portadores de necessidades

especiais. Dessa forma, é de suma importância a garantia de que as obras para a

Copa do Mundo de 2014, em Minas Gerais, considerem os direitos dessas pessoas.

------------------------------

Emenda nº 0036 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS -
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Ação: 1167 - REPASSES VOLUNTÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  O  DESENVOLVIMENTO

SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS POR MEIO DE REPASSES DE

RECURSOS E DE AÇÕES QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

SUSTENTÁVEL.

Justificativa: Um dos quatros pilares do PPAG 2012-2015 é a sustentabilidade, por

isso é importante garantir aos municípios um desenvolvimento sustentável que vise

conciliar  o  crescimento  econômico  com  a  proteção  ambiental  e  social.  Dessa

maneira,  o apoio ao desenvolvimento municipal  precisa considerar  também o seu

impacto social e ambiental, minimizando os danos dele decorrentes, visando assim, a

igualdade entre os cidadãos, a proteção do meio-ambiante e o bem-estar presente e

futuro da sociedade.

------------------------------

Emenda nº 0037 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4476  -  APOIO  A ELABORAÇÃO  E  IMPLEMENTAÇÃO DE  PLANOS  DE

HABITAÇÃO

Mudança de finalidade para:  MELHORAR A QUALIDADE DO PLANEJAMENTO

HABITACIONAL E CRIAR MECANISMOS QUE FACILITEM O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL E IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS E POLÍTICAS HABITACIONAIS

SUSTENTÁVEIS.

Justificativa:  A  sustentabilidade,  um  dos  quatros  pilares  do  PPAG  2012-2015,

apresenta-se  fundamental  na  implementação  de  uma  política  habitacional  que

considere o desenvolvimento sustentável, conciliando os planos de habitação com a

proteção ambiental e social.

------------------------------

Emenda nº 0038 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E
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MELHORIA DE MORADIAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OU EM ÁREAS

DE RISCO E PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, POR MEIO

DO  DIAGNÓSTICO  DA REALIDADE  HABITACIONAL  DESSAS  COMUNIDADES,

CONSIDERANDO SUAS PARTICULARIDADES HISTÓRICO-CULTURAIS.

Justificativa:  As  comunidades  indígenas  e  quilombolas  tem  particularidades

histórico-culturais  que  devem  ser  consideradas  na  confecção  de  um  plano

habitacional  específico  para  suas  necessidades.  A  Constituição  da  República

reconhece  que  a  relação  dos  índios  com a  terra  que ocupam não é  meramente

patrimonial,  envolvendo aspectos físicos, culturais,  religiosos e tradicionais.  Nesse

sentido, um plano habitacional para índios e quilombolas deve considerar a relação

dessas comunidades com suas terras e com suas moradias.

------------------------------

Emenda nº 0039 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Programa:  210  -  GERAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  E  DE  TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA -

Ação: 4022 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  A  região  do  Sul  de  Minas  sempre  foi  destaque  no  Agronegócio

Nacional, seja pela produção cafeeira, leiteira, ou mesmo pela proficiência acadêmica

no  trato  das  questões  agrícolas,  ressaltando-se  aqui  a  Universidade  Federal  de

Lavras,  ligada  ao  agronegócio  e  eleita  em  2011  a  segunda  melhor  Universidade

Federal do país.

Acreditamos que este potencial da região deve ser explorado pelo Estado de Minas

Gerais  na  produção  de  conhecimento  que  beneficiará  os  produtores  de  todo  o

Estado, e, em especial, aqueles daquela região, que, por meio de novas tecnologias,

poderão enfrentar desafios como a diminuição do custo da produção e o aumento da

qualidade dos produtos.

------------------------------

Emenda nº 0040 Autoria: Fábio Cherem - PSD
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Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4192 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  A  implantação  do  Programa  Mais  Vida,  que  visa  a  melhora  da

qualidade de vida da população idosa a partir  do oferecimento de  um serviço de

saúde direcionado ao idoso, com capacitação e especialização para tal,  é  salutar,

devendo ser expandida para outras regiões do Estado de Minas Gerais.

De acordo com o mais recente censo do IBGE, a Região do Sul de Minas conta

com uma população de idosos (maiores de 65 anos) superior a 315.000 habitantes,

número este que representa quase 13% da população total desta região. É imperioso

que estas  pessoas,  não apenas pela sua significância demográfica,  mas também

pelas suas relevantes necessidades especiais, sejam abarcadas por este programa

que muito melhorará suas vidas.

------------------------------

Emenda  nº  0041  Autoria:  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

Ação: .... -  Implantação e gestão do pagamento por serviços ambientais -  Bolsa

Reciclagem

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade:  Estruturar  e realizar  pagamento por  serviços ambientais  de  catação,

segregação e destinação para reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores

de materiais recicláveis, por meio das associações ou cooperativas de catadores.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  Bolsa  Reciclagem  foi  criado  em  2011  e  a  partir  de  2013  seria,

segundo proposta do Governo na revisão do PPAG, um subprojeto da "Ação 1231 -

Redução  e  valorização  de  resíduos",  e,  como  também  informa,  sem  quaisquer

prejuízos à plena execução do projeto.

Entendemos que a Ação não deve ser excluída para que haja transparência dos

valores pagos aos catadores, e que se tenha um foco permanente na necessidade de

se materializar a inserção social e econômica dos catadores.

------------------------------

Emenda  nº  0042  Autoria:  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A região de Jequitinhonha/Mucuri,  de notória  escassez de recursos

econômicos e de infraestrutura em saneamento básico, necessita de um aporte maior

de recursos para atender à legislação federal de resíduos sólidos, que determina um

prazo  para  que  todos  os  Municípios  tenham,  até  2014,  sistemas  adequados  de

disposição de resíduos sólidos, ou seja, devem implantar aterros sanitários. Como a

"Ação 1067 - Implantação de sistemas e gestão compartilhada da destinação final e

tratamento de resíduos sólidos urbanos" foi excluída na presente revisão do PPAG e

sua finalidade foi incorporada pela Ação 1098, objeto desta emenda, e, tendo em

vista, que compete ao Estado constitucionalmente assistir os municípios de escassas

condições  de  propulsão  socioeconômica,  entendemos  justificado  o  aumento  de
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recursos proposto.

------------------------------

Emenda  nº  0043  Autoria:  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

Ação:  ....  -  Estruturação  e  instrumentalização  dos  Conselhos  Municipais  de

Desenvolvimento Ambiental - Codemas

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade:  Apoiar  os  municípios  na  estruturação  e  na  instrumentalização  dos

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Ambiental - Codemas.

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Os  Conselhos  Municipais  de  Desenvolvimento  Ambiental  de  Minas

Gerais (Codemas) constituem pedras angulares da harmonia entre desenvolvimento

econômico e proteção ambiental e são essenciais no processo de descentralização

da política ambiental do Estado. Para tanto, eles precisam ter uma razoável estrutura

física, material e de funcionários. O Município é o palco das atividades econômicas

potencialmente  poluidoras  e  precisa  assumir  o  protagonismo  na  resolução  dos

conflitos socioambientais.

Hoje existem aproximadamente  500 Codemas criados no Estado,  mas isso não

siginifica  que  esses  órgãos  executem,  efetivamente,  funções  ligadas  ao  meio

ambiente. É essencial que o Estado dê o apoio necessário aos Municípios, para que

possam  desempenhar  corretamente  uma  gestão  ambiental  que  responda  aos

desafios demandados pelo setor ambiental.
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------------------------------

Emenda nº 0044 Autoria: Pompílio Canavez - PT

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2090 - APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.666.566,60 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O objetivo dessa emenda é elevarmos o valor a ser distribuído dos

atuais  7,5%  para  10%,  possibilitando  que  os  Comitês  passem  a  ter  uma  maior

disponibilidade de recursos.

------------------------------

Emenda nº 0045 Autoria: Pompílio Canavez - PT

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2067 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.043.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Nossa  emenda  objetiva  distribuir  isonomicamente  entre  todos  os

Comitês de todas as regiões do Estado, os recursos do FHIDRO.

------------------------------

Emenda nº 0046 Autoria: Romel Anízio - PP

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 1059 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 25.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A construção de um Hospital  Regional  em Ituiutaba se  justifica em

razão  do  crescente  aumento  populacional  na  região  do  triângulo,  devido  ao  seu

grande desenvolvimento nos ultimos anos. A implantação do Hospital  Regional  de

Ituiutaba será de grande valia para aproximar o atendimento hospitalar à população,

tendo em vista que o Hospital referência na região está localizado em Uberlândia. A

população diretamente beneficiada é aproximadamente de 300.000 (trezentos mil)

habitantes, considerando o município de Ituiutaba e cidades vizinhas.

------------------------------

Emenda nº 0047 Autoria: Romel Anízio - PP

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Esta ação visa dar mais condições à Policia Militar de trabalhar em prol

da paz social.

------------------------------

Emenda nº 0048 Autoria: Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 390.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Alteração das metas física e financeira da ação 4171- Ampliação e

reestruturação de espaços esportivos, do Programa 149 - Incentivo ao esporte-, de

modo  a  prever  acréscimo  de  três  espaços  construídos/reformados:  uma  região

Central, um na região Centro Oeste e outro na região Norte, com aumento de R$

130.000,00 para cada região, possibilitando a construção de centros poliesportivos

nos Municípios de Ribeirão das Neves, São Gonçalo do Pará e Montes Claros.

------------------------------

Emenda nº 0049 Autoria: Braulio Braz - PTB

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -

Ação: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Com a crescente demanda para criação de novos cursos, a UEMG-

Universidade  de  Minas  Gerais  -  Unidade  Leopoldina,  necessita  de  recursos  para

aquisição  de  aquisição  de  equipamentos  para  implantação  de  laboratórios  e

biblioteca.

------------------------------

Emenda nº 0050 Autoria: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Programa: .... - Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Unidade Responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Programa: Finalístico
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Objetivo:  DESENVOLVER,  EM  PARCERIA  COM  REPRESENTANTES  DE

ÓRGÃOS  PÚBLICOS  E  DE  ORGANIZAÇÕES  CIVIS,  AÇÕES  VOLTADAS  À

PREVENÇÃO  DA VIOLÊNCIA NO  AMBIENTE  ESCOLAR  E  À  PROMOÇÃO  DA

CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS.

Objetivos Estratégicos:

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO

DESEMPENHO

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

Resultados Finalísticos:

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)

- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

Ação: .... - CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  PROMOVER,  POR  MEIO  DE  PROJETOS  ESPECÍFICOS,  A

DISCUSSÃO ENTRE OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE A

DIVERSIDADE NO AMBIENTE DA ESCOLA,  DE FORMA A CONSCIENTIZÁ-LOS

PARA A IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES

DE  CADA  SEGMENTO,  EM  SUAS  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS,  ÉTNICAS,

SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS E DE GÊNERO.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Ação: .... - CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  IMPLEMENTAR  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  SOBRE  SEGURANÇA

NAS  ESCOLAS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS,  BEM
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COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Um dos pilares do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado é a

participação popular, consubstanciada pelos eventos promovidos pela Assembleia.

Advindo do Forum Técnico Segurança nas Escolas, por uma Cultura de Paz,  o

programa  Rede  de  Capacitação  e  Promoção  de  Cultura  de  Paz  nas  Escolas

representa a participação que a revisão quer negar, pois, a justificativa de exclusão

expressamente pontua: caso as atividades tenham continuidade. O que significa dizer

que não se sabe da continuidade da ação.

Se,  a  participação  popular  constitui-se  fundamento  basilar  do  processo  de

planejamento  do  Estado,  os  programas  ou  ações  dela  decorrentes  assumem  a

conotação de prioridade, não podendo trazer marca de dúvida.

Por  outro  lado,  a  inclusão  pretendida  enseja  o  acompanhamento  da  ação,

possibilitando avaliar a sua implementação.

------------------------------

Emenda nº 0051 Autoria: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  PROMOVER  O  ACOMPANHAMENTO  SOCIAL NAS  ESCOLAS,  DE

FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL -

CRAS - E AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA
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Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Os  objetivos  das  ações,  a  excluída  e  o  professor  da  família  são

distintos. Enquanto o professor da família visa possibilitar intervenções pedagógicas

que minimizem as causas da evasão escolar, melhorem o desempenho e aumentem

a frequência  dos  alunos,  aproximando pais  ou  responsáveis  da  escola,  para  que

todos obtenham um maior  conhecimento sobre a rotina educacional  dos alunos e

participem  ativamente  dos  processos  de  ensino/aprendizagem,  a  rede  de

acompanhamento social trabalhará no acompanhamento psico-social dos professores

e das famílias. Portanto, coisas distintas.

Não houve nenhum aporte de metas, nem físicas, nem financeiras, para a ação

1025 Professor  da Família,  o que significa dizer,  que não englobará a ação 4034

Rede de Acopanhamento Social nas Escolas.

------------------------------

Emenda nº 0052 Autoria: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - MÚSICA NO ENSINO MÉDIO

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  OFERECER  ATIVIDADES  ATRATIVAS  NO  ENSINO  MÉDIO,

POSSIBILITANDO  A  CONSTRUÇÃO  DE  AUTONOMIA  E  EMANCIPAÇÃO  DOS

JOVENS VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS

E CONTRIBUIR PARA A REFORMULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DE

UMA ORDENAÇÃO  CURRICULAR  E  ESTRATÉGIAS  DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS

INOVADORAS.

Produto: ALUNO MATRICULADO

Unidade de medida: ALUNO
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Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  223.000.000,00 -  Programa: 999 -  RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Enquanto,  no  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica,  o

ensino  fundamental  da  rede  pública  estadual  aponta  o  caminho  da  excelência

distinguindo Minas dos demais Estados; o ensino médio apresenta performance bem

abaixo do ensino fundamental. O ensino médio seja, pelos baixos índices do IDEB;

seja, pela contumaz violência no ambiente escolar praticada contra os professores;

seja, pelas elevadas taxas de evasão e repetência está a exigir pronta intervenção do

poder público, de forma a, no mínimo, igualar a proeficiência entre os alunos das

duas modalidades de ensino.

Se  queremos,  a  consecução  dos  propósitos  estampados  no  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado,  imperioso  tratarmos  a  educação  como  questão  de

Estado e, neste caso especial, alocar recursos adicionais ao ensino médio.

O Estado de Minas Gerais vem buscando reformular o ensino médio, visando a

reconstruir sua identidade como última etapa da educação básica, por meio de uma

ordenação curricular e estratégias didático-pedagógicas inovadoras que estabeleçam

uma efetiva relação com o conhecimento e possibilitem a construção da autonomia e

da emancipação dos jovens.

Pesquisas  da  UFMG,  recentemente  divulgadas,  demonstram  como  a  música

contribui para o desenvolvimento da concentração, da socialização e de três tipos de

memória: memória visual, memória auditiva e memória corporal.

A Secretaria de Estado de Educação já vem implementando, timidamente, projetos

que envolvem atividades musicais, como podemos ver no programa Minas Presente

na Escola que tem as atividades musicais como uma das ações do projeto de ações

articuladas  (Ver  www.educacao.mg.gov.br).  Esta  proposta  tem  como  objetivo

contribuir para que esta ação seja ampliada e transformada em ação continuada,

------------------------------
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Emenda nº 0053 Autoria: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -

Ação: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O valor previsto para esta ação no Projeto de Revisão do PPAG 2013,

que é de R$ 1.000,00 (mil  reais) abre uma janela orçamentária mas seria irrisória

para atingir a finalidade da ação que é construir, ampliar e reformar os campi da uemg

para atender à demanda das unidades da capital mineira e do interior do estado. Esta

finalidade é semelhante a finalidade da ação 1018 que se refere à ampliação da

estrutura física da Unimontes e tem valor previsto de R$ 2.001.000,00 ( dois milhões

e  mil  reais),  motivo  pelo  qual  avaliamos  ser  um  valor  suficiente  também  para

ampliação, reforma e construção de unidades da UEMG.

------------------------------

Emenda nº 0054 Autoria: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4567 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 800.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  É  necessário  fortalecer  as  instituições  não  governamentais  que

oferecem  

esta modalidade de ensino, para que se preparem adequadamente no que se refere à
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infraestrutura, materiais didáticos e capacitação de pessoal.

------------------------------

Emenda nº 0055 Autoria: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4586 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  200.000.000,00 -  Programa: 999 -  RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Enquanto,  no  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica,  o

ensino  fundamental  da  rede  pública  estadual  aponta  o  caminho  da  excelência

distinguindo Minas dos demais Estados; o ensino médio apresenta performance bem

abaixo do ensino fundamental.

O ensino médio seja, pelos baixos índices do IDEB; seja, pela contumaz violência

no ambiente escolar praticada contra os professores; seja, pelas elevadas taxas de

evasão e repetência está a exigir pronta intervenção do poder público, de forma a, no

mínimo, igualar a proeficiência entre os alunos das duas modalidades de ensino.

Sem  adentrarmos  nas  fundamentações  técnico-pedagógicas  ¿  matéria  para

especialistas ¿, queremos crer que uma das causas deste descompasso se encontre

no valor dos dispêndios planejados e realizados.

No ensino fundamental,  o valor  aluno/ano do Programa Educação para Crescer,

previsto  para  2.013,  atinge  o  montante  de  R$ 3.669,12 e,  no  ensino  médio  está

previsto um valor de R$ 1.923,61, o qual, representa, apenas e tão somente, 52,4%

do valor aluno/ano do ensino fundamental, e não venham querer acrescentar valores

de ensino profissionalizante por que esta é outra modalidade de ensino.

Se  queremos,  a  consecução  dos  propósitos  estampados  no  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado,  imperioso  tratarmos  a  educação  como  questão  de

Estado e, neste caso especial, alocar recursos adicionais ao ensino médio.

Também, não podemos deixar de considerar, que o Plano Nacional de Educação
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prevê  um  IDEB,  superior  aos  consignados  no  PPAG,  obrigando-nos  a  uma

adequação destes índices.

Propomos elevar o valor aluno/ano do ensino médio em 2.013 para R$ 2.500,00, o

que nos projeta um acréscimo financeiro para o ensino médio de R$ 423.000.000,00,

os quais, serão alocados em uma nova ação, Música no Ensino Médio, no valor de

R$  223.000.000,00,  e  um  acréscimo  nas  metas  financeiras  na  ação  4586  -

PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO, no valor de R$ 200.000.000,00.

------------------------------

Emenda nº 0056 Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda visa a ligação entre os municípios de Jacutinga e Monte

Sião que guardam relações comercias e necessitam de intercâmbio permanetes de

produtos, serviços e pessoas.

------------------------------

Emenda nº 0057 Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4289 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Patrulhamento das rodavias estaduais, que fazem fronteira com Minas



736
____________________________________________________________________________

Gerais, fiscalizando, prevenindo e reprimindo o crime organizado.

------------------------------

Emenda nº 0058 Autoria: João Leite - PSDB

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda visa financiar o funcionamento do sistema socio educativo

do  Estado.  A construção  de  um  centro  de  medidas  sócio  educativas  em  Itajubá

atenderá a demanda da região .

------------------------------

Emenda nº 0059 Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A emenda visa a ligação entre o município de Martinho Campos a

Córrego  do  Ouro  que  guardam  relações  comercias  e  necessitam  de  intercâmbio

permanetes de produtos, serviços e pessoas.

------------------------------

Emenda nº 0060 Autoria: Antônio Júlio - PMDB
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Programa: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -

Ação: 2117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção do anexo do Forum da Comarca de Pará de Minas

------------------------------

Emenda nº 0061

Emenda retirada pelo autor

------------------------------

Emenda nº 0062 Autoria: Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4107 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Mudança de nome para: IMPLANTAÇÃO e manutenção DA REDE DE ATENÇÃO

EM SAÚDE MENTAL

Mudança de finalidade para: IMPLANTAR e cofinanciar a manutenção DA REDE

DE  ATENÇÃO  PSICOSSOCIAL  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  VISANDO  À

MAIOR ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

SAÚDE MENTAL E À MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS

PRESTADOS.

Mudança de produto para: unidade implantada e cofinanciada

Justificativa:  Não  está  claro  se  a  ação  inclui  o  custeio  dos  centros  de  atenção

psicossocial  ou se trata  apenas  de sua implantação.  Por  esse motivo,  sugerimos

emenda para modificar o nome, a finalidade e o produto da ação para garantir  a

manutenção dos referidos centros.

------------------------------

Emenda nº 0063 Autoria: Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack
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Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.709.451,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Sugerimos o aumento das metas físicas da Ação 4082 para 1.862 e

das metas financeiras para R$15.000.000,00, visando fortalecer a rede complementar

de suporte social ao dependente químico em Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 0064 Autoria: Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 140.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Sugerimos  incluir  a  Região  Estadual  e  acrescentar  nela  as  metas

físicas  e  financeiras  para  viabilizar  a  capacitação  de  72  policiais  militares  para

atuarem  como  instrutores  do  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  -

Proerd  -,  com  objeto  do  gasto  a  ser  especificado  no  orçamento.  Além  disso,

sugerimos a redistribuição das metas físicas e financeiras da Região Central para que

as Regiões Centro-Oeste, Norte e Jequitinhonha/Mucuri também sejam atendidas.

------------------------------

Emenda nº 0065 Autoria: Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack
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Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: .... - Capacitação em segurança nas escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Implementar  ações  de  capacitação  sobre  segurança  nas  escolas,

notadamente sobre a mediação de conflitos, bem como sobre as bases legais e o

sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Sugerimos  criar  nova  ação  para  restaurar  a  antiga  Ação  4046

¿ Capacitação em Segurança nas Escolas ¿, que estava prevista no PPAG dentro do

Programa 107 ¿ Rede de capacitação e promoção da cultura da paz nas escolas ¿, e

que  foi  excluída  nessa  revisão,  tendo  em  vista  os  resultados  obtidos  com  a

implementação da ação no ano passado.

------------------------------

Emenda nº 0066 Autoria: Comissão de Direitos Humanos

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos

da Criança e do Adolescente

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, POSSIBILITANDO

MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO
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Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Em  que  pese  a  importância  do  trabalho  a  ser  desenvolvido  pelos

Conselhos Tutelares,  é notória  a necessidade de implementação de melhorias  na

infraestrutura dos conselhos. Cumpre lembrar as declarações prestadas durante o

Debate Público sobre Conselhos Tutelares, realizado nesta Casa no dia 19/11/2012.

Conforme o Coordenador-Geral do Observatório Nacional dos Direitos da Criança e

do  Adolescente  663  dos  880  Conselhos  Tutelares  não  utilizam  o  Sistema  de

Informação para  Infância  e  Adolescência  -  Sipia  Web -  em face  da  ausência  de

estrutura nos conselhos para o funcionamento do programa e da falta de capacitação

dos conselheiros. Ainda de acordo com a Subsecretária de Direitos Humanos, a falta

de estrutura, o sucateamento de veículos e de equipamentos de informática como

grandes dificuldades tanto para o treinamento de conselheiros como para o próprio

funcionamento do conselhos.

------------------------------

Emenda nº 0067 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Programa: 054 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO -

Ação: 3026 - INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL

Mudança  de  finalidade  para:  EXPANDIR  A OBFERTA DE  GÁS  NATURAL NO

INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATENDENDO 100% DA DEMANDADE

GÁS NATURAL GERADORA DE EMPREGO EM NOSSO ESTADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  2.340.000,00  -  Programa:  054  -  ENERGIA  PARA  O

DESENVOLVIMENTO  -  Ação:  3026  -  INTERIORIZAÇÃO  DA OFERTA DE  GÁS
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NATURAL

Justificativa:  A  presente  emenda  tem  por  objetivo  antecipar  a  implantação  do

Gasoduto em Uberaba. A Expansão da oferta de Gás Natural em Uberaba é tornou-

se  urgente  e  necessária  com  a  início  das  obras  de  implantação  da  Unidade  de

Fertilizantes Fosfatados(UFNV) da Petrobras, conhecida como fábrica de amônia.

------------------------------

Emenda nº 0068 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Programa: 029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO -

Ação: 1210 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.701.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0069 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4321 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa: Alteração na regionalização com o objetivo de incluir a região Sul de

Minas, a única que não está comtemplada nesta ação, o que não se justifica.

------------------------------

Emenda nº 0070 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4207 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Mudança de unidade orçamentária para:  1451 -  SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa: ALTERAÇÃO NA REGIONALIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE INCLUIR

A REGIÃO SUL DE MINAS, ÚNICA REGIÃO DO ESTADO NÃO COMTEMPLADA

NESTA AÇÃO.

------------------------------

Emenda nº 0071 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4252 - MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa: ALTERAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE INCLUIR

A REGIÃO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÁ COMTEMPLADA NESTA AÇÃO.

------------------------------

Emenda nº 0072 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 1175 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  O  OBJETIVO  DESTA  AÇÃO  É  A  IMPLANTAÇÃO  DE  REDES

MACRORREGIONAIS  DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS

GERAIS,  O  QUE  DEVERIA COMTEMPLAR  TODAS  AS  MACRORREGIÕES.  O

OBJETIVO DESTA EMENDA É INCLUIR A REGIÃO SUL DE MINAS QUE NÃO FOI

COMTEMPLADA.

------------------------------

Emenda nº 0073 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4281 - GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  ALTERAR  REGIONALIZAÇÃO  COM  O OBJETIVO  DE  INCLUIR  A

REGIÃO SUL DE MINAS NÃO CONTEMPLADA NESTA AÇÃO, QUE TEM COMO

OBJETO A GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE.

------------------------------

Emenda nº 0074 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de unidade orçamentária para: 1631 - SECRETARIA-GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa: ALTERAR A REGIONALIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE INCLUIR A

REGIÃO SUL DE MINAS, ONDE A AGRICULTURA FAMILIAR TAMBÉM TEM ALTA

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E NA GERAÇÃO DE EMPREGOS.

------------------------------

Emenda nº 0075 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa:  195  -  CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS -  MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM -

Ação:  4472  -  PRODUTIVIDADE,  QUALIDADE  E  COMPETITIVIDADE  DE

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  EM  AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CFFO  DESTINADA A DEBATER  A

PAUTA DE PRIORIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS

MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS  DA  REGIÃO  SUL  DE  MINAS,  FOI

APRESENTADA PELAS EMPRESAS DA INCIT - INCUBADORA DE EMPRESAS DE
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BASE TECNOLÓGICA DE ITAJUBÁ E PELAS EMPRESAS GRADUADAS NA INCIT,

PERTENCENTES AO PCTI - PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE MINAS

GERAIS, A DEMANDA DE CRIAÇÃO DO APL - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE

EMPRESAS LIGADAS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMO INCENTIVO AO

DESENVOLVIMENTO  DE  TODA  A  CADEIA  PRODUTIVA  DESSE  SETOR  EM

ITAJUBÁ E REGIÃO.

SÃO 47 EMPRESAS, QUE EMPREGAM MAIS DE 240 PESSOAS E TEM COMO

PRINCIPAL  INSUMO  OS  CONHECIMENTOS  E  INFORMAÇÕES  TÉCNICO-

CIENTÍFICAS,  ATUANDO  EM  DIVERSOS  RAMOS  ECONÔMICOS,  COMO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EMERGIA E BIOTECNOLOGIA.

------------------------------

Emenda nº 0076 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação:  4369  -  REGIONALIZAÇÃO  DO  TURISMO  E  FORTALECIMENTO  DAS

INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Esta emenda tem como objetivo apoiar o fortalecimento da gestão dos

Circuitos Turísticos da região Sul de Minas

------------------------------

Emenda nº 0077 Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - Apoio financeiro às famílias substitutas

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: Criar plano de auxílio financeiro às famílias substitutas enventuais pelo

período de permanências da criança ou adolescente em fase de adoção.
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Produto: CRIANÇA ADOLESCENTE FAMILIA ATENDIDA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  É  condição  necessária  e  de  caráter  humanitário  garantir  que  se

viabilize, no Estado, de modo eficiente, o nobre propósito da adoção, da concessão

de um lar àquele que não tem a felicidade dessa imprescindível convivência, mesmo

em caráter eventual ou provisório, e da ampliação da possibilidade daquele que tem

fundado  interesse  em  abrigar  uma  criança  ou  adolescente  nessas  condições,

considerando-o no seio de uma família socialmente adequada, e não possui condição

financeira para tanto.

------------------------------

Emenda nº 0078 Autoria: Rogério Correia - PT

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1086 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança  de  finalidade  para:  CAPACITAR  DE  FORMA  CONTINUADA  OS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIFERENTES

CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE

PROGRAMAS  PRESENCIAIS  E  À  DISTÂNCIA,  DE  FORMA A PROMOVER  A

MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS

GERAIS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,

INCLUSIVE POR MEIO DA PROGRESSÃO NAS CARREIRAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ação é voltada à capacitação dos Profissionais da Educação Básica
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pública,  mas  o  resultado  finalístico  está  exclusivamente  focado  nos  resultados

pedagógicos do corpo discente e não inclui o servidor e sua valorização profissional

ou  movimentação  na  Carreira.  Pretendemos  corrigir  essa  falha  da  concepção  do

programa e aumentar as metas físicas e financeiras para permitir a universalização

da oferta até 2015.

------------------------------

Emenda nº 0079 Autoria: Rogério Correia - PT

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Em reunião realizada pelos Conselhos, para efetivar o planejamento

das  ações  pertinentes  a  competência  dos  membros  dos  conselhos  e  garantir

estrutura física e de recursos humanos de apoio adequada, foi sugerida a ampliação

dos recursos, pois foi previsto apenas R$ 20.000,00 anuais, até 2015, para os dois

conselhos acompanharem e controlarem a repartição, transferência e aplicação dos

recursos do Fundeb e do Programa de Alimentação Escolar.

------------------------------

Emenda nº 0080 Autoria: Rogério Correia - PT

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO ADEQUADO DE

INFRAESTRUTURA  FÍSICA,  OPERACIONAL  E  DE  SEGURANÇA  (OBRAS,

MOBILIÁRIO,  EQUIPAMENTOS,  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO,
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TRANSPORTES),  MELHORANDO  AS  CONDIÇÕES  DE  TRABALHO  DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DOS ESTUDANTES.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  100.000.000,00 -  Programa: 999 -  RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Para garantir o funcionamento do conjunto das unidades educacionais

da Educação Fundamental e do Ensino Médio da rede estadual segundo os padrões

básicos  de  atendimento  já  definidos  pela  Resolução  do  CNE/CEB  n° 08/2010  e

alcançar a elevação do IDEB no estado - já estabelecido como meta do PPAG 2012-

2015  -  será  necessário  maior  aporte  de  recursos  por  parte  do  Tesouro  estadual.

Acreditamos  quegarantir  a  aplicação  do  mínimo  de  recursos  vinculados  pela

Constituição  Federal  à  Educação  seja  a  melhor  forma  de  se  atingir  os  padrões

educacionais almejados pela sociedade mineira. A emenda procura assim auxiliar o

Estado no cumprimento das normas constitucionais reiteradamente desobedecidas

pelo governo e assim minorar as carências do sistema estadual de ensino.

------------------------------

Emenda nº 0081 Autoria: Rogério Correia - PT

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1077 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  200.000.000,00 -  Programa: 999 -  RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Os Programas de Educação Integral no Ensino Fundamental da rede

estadual  já  mostraram que a metodologia  de  gestão  atual  não foi  eficaz para  se

alcançar a educação integral com qualidade, em virtude da inadequação existente na
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estrutura física das unidades escolares e também da proposta pedagógica. O alcance

ou cobertura do Programa do Ensino Fundamental ainda é bastante reduzido, e seu

modelo de financiamento está baseado, na proposta, apenas aos recursos da QESE,

sem nenhuma dotação adicional de recursos do Tesouro. Propopomos a ampliação

dos recursos destinados a esta ação, inclusive para que o Estado passe a cumprir a

vinculação constitucional de recursos para a Educação.

------------------------------

Emenda  nº  0082  (originada  da  PLE  nº  1.675/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação:  4187  -  PROGRAMA  DE  INTERVENÇÃO  PEDAGÓGICA  -  ENSINO

FUNDAMENTAL - PIP/EF

Mudança de finalidade para: Melhorar a eficiência do ensino fundamental, por meio

de  intervenções  pedagógicas  -  monitoramento  das  ações,  capacitação  de

professores, elaboração de materiais específicos e cronograma de atividades - que

garantam a elevação dos índices de desempenho dos alunos na alfabetização e nos

diferentes componentes curriculares do 4º ao 9º ano, com foco em língua portuguesa,

matemática e ciências.

------------------------------

Emenda  nº  0083  (originada  da  PLE  nº  1.676/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  PROMOVER  O  ACOMPANHAMENTO  SOCIAL NAS  ESCOLAS,  DE

FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL -

CRAS - E AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A  ação  "Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas"  visa  a

contribuir para a efetivação do direito à educação e para a melhoria do desempenho

do aluno na escola, por meio da identificação dos problemas sociais e da indicação

de alternativas para solucioná-los. Visa, ainda, criar uma nova ação nesse programa

com o objetivo de promover a articulação entre os órgãos públicos e as escolas na

concretização do acompanhamento social.

------------------------------

Emenda  nº  0084  (originada  da  PLE  nº  1.688/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1086 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança  de  nome  para:  MAGISTRA  -  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  E

DESENVOLVIMENTO  PROFISSIONAL  DE  EDUCADORES  -  ENSINO

FUNDAMENTAL

------------------------------

Emenda  nº  0085  (originada  da  PLE  nº  1.688/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1087 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO

Mudança  de  nome  para:  MAGISTRA  -  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  E

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO

------------------------------

Emenda  nº  0086  (originada  da  PLE  nº  1.689/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -
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Ação: 1008 - REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO

Mudança de produto para: ESCOLA BENEFICIADA

Mudança de unidade de medida para: ESCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  O  projeto  Reiventando  o  Ensino  Médio  funciona  com  a  seguinte

dinâmica: em um ano acontece a preparação da escola para o recebimento do projeto

e  no  ano  seguinte  acorre  o  início  das  atividades  pedagógicas.  Desse  modo,  ao

contabilizar a unidade/produto "escola", há maior efetividade na execução das ações

planejadas.  Ademais,  considerando  a  meta  de  universalizar  a  ação,  assim  é

necessário readequar as metas física e financeira da ação.

------------------------------

Emenda  nº  0087  (originada  da  PLE  nº  1.692/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1251 - FESTIVAIS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ação 1251 - Festivais Culturais - tem por objetivo fomentar, realizar e

apoiar festivais culturais temáticos e singulares, reveladores da identidade mineira,

gerando fluxo turístico acional, competitividade dos destinos, protagonismo criativo e

desenvolvimento econômico social  para as  regiões envolvidas. Acreditamos que o

Festivale e o Festival da Cultura Popular do Médio Mucuri se inserem na finalidade

preconizada nessa ação.

------------------------------

Emenda  nº  0088  (originada  da  PLE  nº  1.695/2012)  Autoria:  Comissão  de
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Participação Popular

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Há no Vale do Jequitinhonha, em diversos muicípios, especialmente na

área rural, grandes demandas diante das necessidades de habitação. Situação real e

aparente  de  moradias  precárias,  a  exemplo:  casas  de  enchimento/"inchumento".

Proposta 69: Proposta 340: Não se trata do programa Morar em Minas, nem do Lares

Gerais,  e  nem do Minha Casa Minha Vida.  Estes  programas  são distintos  e  não

atendem  às  demandas  dos  menos  favorecidos.  A ONG proponente  vem  fazendo

intervenções  em  audiências  da  ALMG,  em  prol  do  público  desfavorecido  e

desassistido e sem teto, de baixa renda e com restrições econômicas, que precisam

das atenções e das ações conjuntas do governo e da sociedade civil, pois o défict

habitacional de MG já está em aproximadamente 500 mil moradias. Por exemplo, o

Minha Casa  Minha Vida  não atende as  demandas  dos  desfavorecidos,  e  sim  da

classe  média  alta.  Proposta  273:  Existem  indígenas  na  aldeia  Xucuru  Kariri  que

moram  em  condições  precárias  como  casa  de  pau-a-pique,  o  que  pode  ocasior

doenças causadas pelo animais peçonhentos e falta de saneamento básico. Proposta

463:  A  situação  das  habitações  nas  comunidades  indígenas  do  Estado  requer

atenção dos órgãos públicos. Muitas famílias vivem em habitações de pau-a-pique,

outras não possuem instalações sanitárias. Muitas famílias ainda não obtiveram o

acesso a moradia, dividindo uma única habitação com outras duas, três famílias. As

chuvas têm também exigido reformas nas construções habitacionais já existentes, em

função de destelhamentos, rachaduras etc.

No ano de 2011, destinou-se R$600.000,00 para garantir a implementação dessa

ação, que está em processo de encaminhamento no que diz respeito a atender as

etnias Pataxó e Xucuru-Cariri.
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------------------------------

Emenda  nº  0089  (originada  da  PLE  nº  1.703/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 1175 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0090  (originada  da  PLE  nº  1.704/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS -

Ação: 4127 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Mudança  de  finalidade  para:  CONSERVAR  E  MELHORAR  OS  LEITOS  DAS

ESTRADAS VICINAIS DANDO-LHES O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE

TODO  O  PERÍODO  DO  ANO  E  VIABILIZANDO  O  ACESSO  DA POPULAÇÃO

RURAL  AOS  CENTROS  URBANOS  E  SEUS  SERVIÇOS,  COM

ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR

DANOS AMBIENTAIS.

------------------------------

Emenda  nº  0091  (originada  da  PLE  nº  1.705/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de finalidade para: FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO

USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, MAXIMIZANDO OS

FATORES  DE  PROMOÇÃO  DA SAÚDE,  QUALIDADE  DE  VIDA E  PROTEÇÃO

SOCIAL, CONTRIBUINDO COM A REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS;

PROMOVER  E  DISSEMINAR  O  CONHECIMENTO  SOBRE  A  TEMÁTICA;  E
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VIABILIZAR O ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS, inclusive crianças e

adolescentes em medida protetiva por  uso de drogas,  E SEUS FAMILIARES, por

meio de apoio à manutenção de atividades terapêuticas e à melhoria de infraestrutura

das entidades prestadoras de serviço.

------------------------------

Emenda  nº  0092  (originada  da  PLE  nº  1.705/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4030 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

Mudança de produto para: PESSOA ATENDIDA

Mudança de unidade de medida para: PESSOA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0093  (originada  da  PLE  nº  1.705/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

Ação:  4089  -  MUNICIPALIZAÇÃO  E  DESCENTRALIZAÇÃO  DE  POLÍTICAS

SOBRE DROGAS

Mudança  de  finalidade  para:  IDENTIFICAR,  ARTICULAR  E  ESTIMULAR  AS

AÇÕES,  SERVIÇOS,  RECURSOS  SOCIAIS,  CULTURAIS  E  COMUNITÁRIOS,

VISANDO ao apoio à implantação de conselhos municipais de políticas sobre drogas

e à CONSOLIDAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO

E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS.

Mudança de produto para: MUNICÍPIO APOIADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

------------------------------
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Emenda  nº  0094  (originada  da  PLE  nº  1.711/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança  de  finalidade  para:  INCENTIVAR  E  FOMENTAR  PROJETOS

PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUAS ORGANIZAÇÕES, priorizando

a adoção da agroecologia, AMPLIANDO A PRODUÇÃO ALIMENTAR E AGREGAÇÃO

DE VALOR DE SEUS PRODUTOS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Alocação de recursos específicos para o apoio a projetos de produção

agroecológicos ou orgânicos que sirvam de unidades demonstrativas para a difusão

de  conhecimentos  e  popularização  da  agroecologia  em  diversas  regiões,  com

alteração de finalidade explicitando os objetivos da emenda.

------------------------------

Emenda  nº  0095  (originada  da  PLE  nº  1.712/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Ação: .... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  Apoio  às  ações  de  regularização  da  cadeia  produtiva  dos  queijos

artesanais  de  Minas,  em  especial  no  ressarcimento  pelo  abate  de  matrizes

soropositivas,  no  cadastramento  de  queijarias,  na  instalação  de  entrepostos  de

maturação e na formação de consórcios intermunicipais de inspeção sanitária.

Produto: PRODUTOR CADASTRADO
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Unidade de medida: PRODUTOR

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Com a revisão da Lei nº 14185/2002, sobre o Queijo Minas Artesanal,

fica  ampliada  a  necessidade  de  apoio  do  Estado  ao  desenvolvimento  da  cadeia

produtiva dos queijos artesanais de Minas.

------------------------------

Emenda  nº  0096  (originada  da  PLE  nº  1.715/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  GESTÃO  DO  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM

Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade:  ESTRUTURAR  E  REALIZAR  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS DE CATAÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO PARA RECICLAGEM

DE RESÍDUOS

SÓLIDOS  URBANOS  AOS  CATADORES  DE  MATERIAIS  RECICLÁVEIS,  POR

MEIO DAS ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O Bolsa Reciclagem, criado em 2011,  foi  incorporado ao PPAG na
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forma  da  Ação  4040.  Em  2012,  decidiu-se  manter  essa  iniciativa  na  forma  de

subprojeto  da  Ação  1231  -  Redução  e  Valorização  de  Resíduos  -,  sob  a

responsabilidade da Feam. A restauração dessa ação no PPAG, com uma pequena

"janela orçamentária" para 2013, no valor de R$ 10.000,00, pressupõe a aplicação do

total dos recursos especificamente destinados ao referido subprojeto. A restauração

se justifica pelo alcance social e contribuição para a valorização e incentivo a um

segmento mantido por muito tempo fora dos benefícios de quaiquer políticas públicas.

------------------------------

Emenda  nº  0097  (originada  da  PLE  nº  1.715/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  REDUÇÃO  NA  GERAÇÃO  E  A

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO E

RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE

E  DISPOSIÇÃO  FINAL,  POUPANDO  ENERGIA  E  RECURSOS  NATURAIS  E

OTIMIZANDO  A  INFRAESTRUTURA  EXISTENTE,  COM  INCLUSÃO

SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES e apoio à estruturação de Fóruns Regionais

Lixo  e  Cidadania.  PROMOVER  O  CONSUMO  SUSTENTÁVEL  DE  MATÉRIAS

PRIMAS  E  INSUMOS,  A  PRODUÇÃO  SUSTENTAVEL,  A  MELHORIA  DAS

PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES E A REABILITAÇÃO DE

ÁREAS DEGRADADAS

E CONTAMINADAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Os  objetivos  da  Ação  1231  incluem  a  redução  dos  custos  de

disposição  final  e  a  otimização  da  infraestrutura  existente,  com  inclusão
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socioprodutiva  dos  catadores.  É  imprescindível  direcionar  recursos  para  os

Municípios mais necessitados e que já apresentem projetos viáveis de construção de

aterros sanitários, como é o caso de Januária, no Norte de Minas, e Capitólio, no vale

do Jequitinhonha/Mucuri, motivo para o acréscimo nessa ação de R$250.000,00, para

cada um,  conforme pleitos  acatados  no  processo de revisão do PPAG,  os  quais

também  postulam  o  apoio,  em  todo  o  Estado,  às  organizações  de  catadores  de

materiais recicláveis, elos importantes na cadeia de gestão dos resíduos, razão do

acréscimo de R$100.000,00 para todo o Estado e mudança da finalidade da ação.

------------------------------

Emenda  nº  0098  (originada  da  PLE  nº  1.717/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade:  PROMOVER  A  AMPLIAÇÃO  DA  COMERCIALIZAÇÃO  E

DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de medida: EVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Restauração 4086 - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

-  AGRIMINAS  e  especificação  de  R$  50.000  para  realização  do  6º  Encontro  de

Agricultores Rurais do Centro-Oeste.

------------------------------

Emenda  nº  0099  (originada  da  PLE  nº  1.722/2012)  Autoria:  Comissão  de
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Participação Popular

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  objetivo  é  expandir  a  ação  para  as  demais  regiões  do  Estado,

universalizando  a  possibilidade  de  acesso  a  essa  política  pública.  Também

acrescenta-se metas físicas e financeiras estaduais,  para fortalecer  essa iniciativa

estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar.

------------------------------

Emenda  nº  0100  (originada  da  PLE  nº  1.723/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ -

Ação:  4334  -  APOIO  FINANCEIRO  A  PROJETOS  DA  CADEIA  PRODUTIVA

CAFEEIRA

Mudança de finalidade para: Financiar cafeicultores - pessoas físicas ou jurídicas,

suas  associações  e  cooperativas  e  empresas  da  cadeia  produtiva  -,  bem  como

realizar  o  diagnóstico  da  produção  cafeeira  no  Estado,  entre  outros  objetivos  do

Fundo Estadual do Café - Fecafé.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0101  (originada  da  PLE  nº  1.725/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA



759
____________________________________________________________________________

Ação: .... - Xadrez nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade, a capacidade de pensar de maneira lógica e ágil dos estudantes, para

estimular  sua  autonomia  na  tomada  de  decisões,  capacidade  de  aprendizado  e

integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Essa ação, que beneficia anualmente 500 alunos das escolas públicas

estaduais, tem um grande alcance social ao viabilizar aos alunos a prática do xadrez,

com  o  objetivo  de  desenvolver  o  autocontrole,  a  criatividade,  o  raciocínio  lógico,

estimulando a tomada de decisões e melhorando a capacidade de aprendizado e de

integração social dos estudantes.

------------------------------

Emenda  nº  0102  (originada  da  PLE  nº  1.728/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE PESCADO EM TANQUES-REDE, EM

TANQUES  ESCAVADOS  E  EM  RESERVATÓRIOS  CONSTRUÍDOS  PARA  O

ENFRENTAMENTO DA SECA,  COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO  E RENDA

PARA  AGRICULTORES  E  JOVENS  RURAIS,  E  APOIAR  A  REGULARIZAÇÃO

AMBIENTAL E SANITÁRIA DOS PROJETOS DE PRODUÇÃO.
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Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Trata-se da restauração da Ação 4147, que visa dar continuidade e

ampliar o alcance da política de incentivo à piscicultura como alternativa de ocupação

e renda para agricultores e jovens rurais.

------------------------------

Emenda  nº  0103  (originada  da  PLE  nº  1.729/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO  ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA FÍSICA,  OPERACIONAL,  de

segurança e acessibilidade (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA

DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES),

------------------------------

Emenda  nº  0104  (originada  da  PLE  nº  1.729/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO  ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA FÍSICA,  OPERACIONAL,  de
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segurança e acessibilidade (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA

DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

------------------------------

Emenda  nº  0105  (originada  da  PLE  nº  1.729/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4567 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Mudança de produto para: ESCOLA ATENDIDA

------------------------------

Emenda  nº  0106  (originada  da  PLE  nº  1.731/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de finalidade para: APOIAR O BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO,

aquisição pelo  MERCADO INSTITUCIONAL (hospitais,  presídios,  órgãos  públicos,

além da alimentação escolar na rede estadual) E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS

DA AGRICULTURA  FAMILIAR  EM  MINAS  GERAIS,  GERANDO  OCUPAÇÃO  E

RENDA NO CAMPO E COLABORANDO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO.

Justificativa: Ampliar o escopo da Ação 4115 no intuito de que ela atenda, entre

outros aspectos, às aquisições diretas de agricultura familiar para abastecimento do

mercado  institucional  (hospitais,  presídios,  órgãos  públicos,  além  da  alimentação

escolar na rede estadual).

------------------------------

Emenda  nº  0107  (originada  da  PLE  nº  1.732/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação:  1194  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS

PROPRIEDADES RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  As  propostas  populares,  solicitam  aumento  nas  metas  físicas  e

financeiras do projeto para o Centro-Oeste. Todavia, a ação já possui um cronograma

próprio de expansão do projeto, de forma que o aumento dos recursos, quando não

acompanhado da capacidade operacional, resultaria em imobilização injustificada de

recursos  públicos.  De  forma  à  atender  parcialmente  as  propostas,  incluímos  um

requerimento  perguntando  sobre  os  planos  de  expansão  do  projeto,  além  de

indicarmos  no  PPAG a possibilidade de  início  das  ações  do programa na  região

Centro-Oeste a partir do ano de 2014.

------------------------------

Emenda  nº  0108  (originada  da  PLE  nº  1.733/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 30.260,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Acréscimo  de  recursos  destinado  à  região  Jequitinhonha/Mucuri

atendendo a demanda popular.

------------------------------

Emenda  nº  0109  (originada  da  PLE  nº  1.733/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 23.918,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Acréscimo  de  recursos  destinado  à  região  Jequitinhonha/Mucuri

atendendo a demanda popular.

------------------------------

Emenda  nº  0110  (originada  da  PLE  nº  1.733/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação:  1151  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  TANQUES  COMUNITÁRIOS  DE

COLETA DE LEITE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 36.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Acréscimo  de  recursos  destinado  à  região  Jequitinhonha/Mucuri

atendendo a demanda popular.

------------------------------

Emenda  nº  0111  (originada  da  PLE  nº  1.733/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 31.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Acréscimo  de  recursos  destinado  à  região  Jequitinhonha/Mucuri
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atendendo a demanda popular.

------------------------------

Emenda  nº  0112  (originada  da  PLE  nº  1.733/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 19.350,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Acréscimo  de  recursos  destinado  à  região  Jequitinhonha/Mucuri

atendendo a demanda popular.

------------------------------

Emenda  nº  0113  (originada  da  PLE  nº  1.733/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4154 - APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 17.500,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Acréscimo  de  recursos  destinado  à  região  Jequitinhonha/Mucuri

atendendo a demanda popular.

------------------------------

Emenda  nº  0114  (originada  da  PLE  nº  1.734/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -
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Ação: 1062 - VIDA NO VALE - SEDRU

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 40.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A ação foi  alterada  em  suas  metas  físicas  e  financeiras  e  na  sua

regionalização para atender à demanda de implantação de módulos sanitários nas

comunidades indígenas da região do Rio Doce: Carmésia - Pataxó e Resplendor -

Krenak; da região Jequitinhonha/ Mucuri: Teófilo Otoni, Ladainha - Maxacali; da região

Sul: Caldas - Xucuru Kariri; e da região Norte de Minas: Xacriabá.

------------------------------

Emenda  nº  0115  (originada  da  PLE  nº  1.734/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS -

Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Foi acrescentado à ação a região do Jequitinhonha/Mucuri para:

- construir barragens nos Rios Gravatá e Piauí e pequenas barragens nos córregos

dessas bacias hidrográficas;

- construir pequenas e grandes barragens no Jequitinhonha;

-  apoiar financeiramente a aquisição de tratores, ¿patrulhas mecanizadas¿, para

possibilitar  a  construção de barragens e barramentos no  Município  de Virgem da

Lapa;

-  construir  barragens  de  uso  misto  ou  não  nos  rios  da  região  do  Vale  do
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Jequitinhonha/Mucuri e distribuir a água às comunidades rurais;

- construir barraginhas de contenção e barragens mistas nas grotas (em terra e em

concreto),  captação de água dos córregos para armazenamento nas barragens de

argila, para atender o Município de Virgem da Lapa;

- construir pequenas barragens no Córrego Água Suja, no Ribeirão dos Gangorras,

do  Barbosa,  do  Bem  Querer,  além  de  40  barraginhas  em  diversos  grupos  de

comunidades rurais.

------------------------------

Emenda  nº  0116  (originada  da  PLE  nº  1.734/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS -

Ação: 1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construir reservatório para fornecer água para consumo humano, para

dessedentação  animal  e  para  produção,  na  Comunidade  Aguada  Nova,  de

aproximadamente 480 pessoas, no Município de Araçuaí.

------------------------------

Emenda  nº  0117  (originada  da  PLE  nº  1.734/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação:  ....  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  REDES  DOMICILIARES  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  DISPONIBILIZAR  ÁGUA  EM  QUANTIDADE  E  QUALIDADE  PARA

RESIDÊNCIAS DE  FAMÍLIAS  DE AGRICULTORES  CARENTES DA REGIÃO DO
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SEMIÁRIDO, A PARTIR DE POÇOS JÁ CONSTRUÍDOS.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 240.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Diversos programas,  sejam eles  estaduais,  sejam federais,  aplicam

recursos na perfuração de poços e mesmo na captação e disponibilização de água

para comunidades rurais carentes na região do semiárido, porém sem investimentos

na  rede  de  distribuição.  A  ausência  desse  componente  dificulta  o  acesso  da

população  à  água  e  impede  que  sejam  atingidos  plenamente  os  objetivos  do

investimento público, que seriam a melhoria das condições de saúde e higiene das

famílias, a promoção de qualidade de vida e o resgate da cidadania. Sendo assim,

entendemos que  é  necessária  a  restauração  dessa ação com as  mesmas metas

físicas e financeiras.

------------------------------

Emenda  nº  0118  (originada  da  PLE  nº  1.737/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - CADASTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade: CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS RURAIS DE

PEQUENO  PORTE  COM  O  OBJETIVO  DE  INICIAR  O  PROCESSO  DE

REGULARIZAÇÃO  SANITÁRIA  E  APOIAR  TÉCNICA  E  FINANCEIRAMENTE  A

CRIAÇÃO  DE  CONSÓRCIOS  INTERMUNICIPAIS  DE  DESENVOLVIMENTO  E

REGULARIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE.

Produto: EMPREENDIMENTO CADASTRADO
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Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Trata-se da restauração da Ação 4087, que visa dar continuidade ao

processo de cadastramento das agroindústrias rurais de pequeno porte no Estado,

como foi realizado no ano de 2012, e manter o apoio aos consórcios intermunicipais

para o desenvolvimento rural.

------------------------------

Emenda  nº  0119  (originada  da  PLE  nº  1.738/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Melhoria da infraestrutura das escolas família agrícola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0120  (originada  da  PLE  nº  1.738/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -
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Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança  de  finalidade  para:  REPASSAR  RECURSOS  FINANCEIROS  PARA

APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA  AGRÍCOLA  CONFORME  AS  MODALIDADES

ENSINO  FUNDAMENTAL  RURAL  EM  TEMPO  INTEGRAL  E  ENSINO  MÉDIO

INTEGRADO  À  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL,  AMBOS  DO  FUNDO  DE

MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  E  DE

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -, PARA APOIO

AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 152.988,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0121  (originada  da  PLE  nº  1.747/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação:  4531  -  QUALIFICAÇÃO  SÓCIO  -  PROFISSIONAL  E  INSERÇÃO  DE

JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0122  (originada  da  PLE  nº  1.750/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE
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DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E

DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  ESTRUTURAR  EQUIPE  TÉCNICA,  REALIZAR  SEMINÁRIOS

REGIONAIS  E  ELABORAR  PLANO  DE  DESCENTRALIZAÇÃO  DAS  AÇÕES

RELATIVAS À POPULAÇÃO

EM SITUAÇÃO DE RUA E AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de medida: NÚCLEO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0123  (originada  da  PLE  nº  1.753/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança  de  finalidade  para:  Dar  condições  ao  conselho  para  acompanhar  e

controlar  a  repartição,  transferência  e  aplicação  dos  recursos  do  Fundeb  e  do

programa  de  alimentação  escolar,  BEM  COMO  INCENTIVAR  E  QUALIFICAR  A

ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO

FUNDEB.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0124  (originada  da  PLE  nº  1.755/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL

Ação: .... - Apoio aos Municípios para a universalização da educação infantil

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Disponibilizar recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros aos

municípios de forma a garantir a universalização da educação infantil.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0125  (originada  da  PLE  nº  1.759/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Ação: .... - Promoção do Esporte Indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  Propiciar  condições  para  a  prática  esportiva  nas  comunidades

indígenas, inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas e realizar os Jogos

Indígenas de Minas Gerais,  com garantia de participação nos Jogos Indígenas do

Brasil.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA
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Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  desporto  nacional  deve  se  fundamentar  nos  princípios  da

democratização, do direito social e da identidade nacional,  sendo que esse último

princípio  está  explicito  na  Constituição  Federal,  que  determina  a  proteção  e  o

incentivo  às  manifestações  desportivas  de  criação  nacional.  Do  mesmo modo,  a

Constituição  Estadual  prevê  que  o  Estado  garantirá  a  proteção  e  incentivo  às

manifestações esportivas de criação mineira.

------------------------------

Emenda  nº  0126  (originada  da  PLE  nº  1.770/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0127  (originada  da  PLE  nº  1.771/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à melhoria de unidades coletivas de processamento de alimentos

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Promover  melhorias  em  unidades  produtivas  familiares  já  em
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funcionamento e que requerem alguma agregação de equipamentos para facilitar e

dinamizar a produção, visando atender à legislação sanitária vigente e ter acesso ao

mercado formal.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A nova ação deve contribuir para valorizar os produtos e serviços da

agricultura familiar, proporcionando segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e

aumento da renda, conforme os objetivos estratégicos previstos no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado.

------------------------------

Emenda  nº  0128  (originada  da  PLE  nº  1.775/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS  BÁSICOS  PELO  AGRICULTOR  FAMILIAR  DE  REGIÕES  MAIS

CARENTES,  POSSIBILITANDO  ACESSO  E  CONSUMO  ADEQUADO  DE

CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E

COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A

FAMÍLIA.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Restauração da Ação 4074 -  Apoio à implantação de lavouras -  da

Emater, incluída por sugestão popular em 2012 e excluída na proposta encaminhada

pelo Poder Executivo para 2013.

------------------------------

Emenda  nº  0129  (originada  da  PLE  nº  1.779/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Apoio à implantação de Circuitos culturais regionais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Oferecer apoio técnico-financeiro aos Municípios para a implantação de

equipamentos  culturais  como  estratégia  de  integração  das  políticas  de  cultura  e

fomento à instalação de circuitos culturais no interior do Estado.

Produto: CIRCUITO IMPLANTADO

Unidade de medida: CIRCUITO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0130  (originada  da  PLE  nº  1.781/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E
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COMUNIDADES TRADICIONAIS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: FORTALECER A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DOS  POVOS  E  COMUNIDADES  TRADICIONAIS  ATRAVÉS  DO  APOIO

FINANCEIRO  AO  DESENVOLVIMENTO  DE  CADEIAS  PRODUTIVAS  DE

SOCIOBIODIVERSIDADE  E  A  AMPLIAÇÃO  DA  PRODUÇÃO  ALIMENTAR  E  O

BENEFICIAMENTO DE SEUS PRODUTOS.

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Trata-se da restauração da Ação 4109, que visa, entre outras coisas,

ampliar  a  produção alimentar  e  o  beneficiamento  de  seus  produtos,  assegurando

segurança alimentar e meios de subsistência para os povos tradicionais mineiros.

------------------------------

Emenda  nº  0131  (originada  da  PLE  nº  1.782/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  VALORIZAÇÃO  DA  CULTURA

POPULAR E IMATERIAL, SUAS FESTAS E TRADIÇÕES, SOB PONTO DE VISTA

DA ANCESTRALIDADE E SUAS CONEXÕES COM A CONTEMPORANEIDADE, A

FIM  DE  VALORIZAR  OS  MESTRES  CUJOS  CONHECIMENTOS  SÃO

TRANSMITIDOS POR MEIO DA CULTURA ORAL, conforme dispõe a Lei nº 20.368,

de 7/8/2012, que institui o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, E

PRESERVAR A MEMÓRIA HISTÓRICA E CULTURAL DO ESTADO.
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------------------------------

Emenda  nº  0132  (originada  da  PLE  nº  1.784/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: .... - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  Definir,  em  escala  adequada  à  fiscalização  e  ao  licenciamento

ambiental, os limites das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade.

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA

Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  Zoneamento  Ecológico-Econômico  de  Minas  Gerais  é  uma

ferramenta de  grande importância  no planejamento e na  elaboração das políticas

públicas e das ações em meio ambiente, orientando o governo e a sociedade civil na

elaboração dos seus programas e em seus investimentos. Porém, a escala adotada

na definição das áreas prioritárias para a conservação, embora seja pertinente para

um  estudo  de  abrangência  estadual,  não  permite  estabelecer,  com  precisão,  os

limites  de  uma determinada  área no  território  de  um Município,  o  que  limita  sua

utilização nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental. Por isso, faz-se

necessária a revisão do ZEE.

------------------------------

Emenda  nº  0133  (originada  da  PLE  nº  1.787/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS
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Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO

PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO.

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Esta ação consiste na restauração da Ação 4080, excluída na proposta

encaminhada pelo Poder Executivo. Ela visa fomentar o agroextrativismo do pequi e

da macaúba, além de outras frutas do Cerrado mineiro, contemplando a pesquisa, a

inovação  tenológica,  o  fornecimento  de  insumos,  a  compra  de  equipamentos,  a

realização  de  capacitação,  bem  como  assessoria  e  acompanhamento  específico

durante a execução do projeto pela instituição proponente.

------------------------------

Emenda  nº  0134  (originada  da  PLE  nº  1.789/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A  VÍTIMAS  E  TESTEMUNHAS

AMEAÇADAS- PROVITA

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: GARANTIR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E JURÍDICA

A VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, E SEUS FAMILIARES, QUE SE ENCONTREM SOB

AMEAÇA EM VIRTUDE DE COLABORAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO OU PROCESSO

CRIMINAL.

Produto: VÍTIMA OU TESTEMUNHA PROTEGIDA
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Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0135  (originada  da  PLE  nº  1.789/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES

AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPORCIONAR PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES, AMEAÇADOS DE MORTE

EM  VIRTUDE  DE  ENVOLVIMENTO,  VITIMAÇÃO  OU  TESTEMUNHO  EM  ATO

DELITUOSO.

Produto: CRIANÇA OU ADOLESCENTE PROTEGIDO(A)

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0136  (originada  da  PLE  nº  1.789/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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Ação:  ....  -  PROGRAMA DE  PROTEÇÃO  AOS  DEFENSORES  DE  DIREITOS

HUMANOS - PPDDH

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  PROTEGER  OS  DEFENSORES  DE  DIREITOS  HUMANOS  E

GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRABALHO DE ORGANIZAÇÕES, GRUPOS E

MOVIMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA LUTA PELA DEFESA DOS DIREITOS

FUNDAMENTAIS.

Produto: DEFENSOR DE DIREITOS HUMANOS PROTEGIDO

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0137  (originada  da  PLE  nº  1.789/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - ABRIGO / ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E

ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,

IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A

FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO, VISANDO

PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS.

Produto: PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

Unidade de medida: PESSOA
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Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0138  (originada  da  PLE  nº  1.790/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0139  (originada  da  PLE  nº  1.796/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA -

Ação:  4061  -  INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS E

GESTÃO DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Mudança de finalidade para: PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E GARANTIR

UM AMBIENTE PACÍFICO NO CAMPO, ASSEGURANDO PROJETOS QUE VISEM à

segurança  alimentar,  À  MELHORIA  DA  QUALIDADE  DE  VIDA  E  ao

DESENVOLVIMENTO  HUMANO,  ECONÔMICO  E  SOCIAL DAS  COMUNIDADES

RURAIS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa: Nas situações de conflito fundiário, as famílias acampadas passam por

uma grande insegurança relacionada à garantia de seus direitos fundamentais. Essa

insegurança  inclui  a  alimentação,  tendo em vista  a  situação  precária  em  que  se

encontram, pois muitas vezes não é possível trabalhar a terra, ou os acampados não

têm instrumentos para tanto, ao mesmo tempo que não podem deixar a terra sobre o

risco  de  perderem a  possibilidade de  serem  assentados.  A ação 4061 deixou de

incluir a compra de cestas básicas para os acampados e, hoje, o Iter possui recursos

apenas para a distribuição de lonas para os acampados em situação emergencial. A

Conab distribui  cestas  básicas para  alguns  acampamentos,  quando indicado pelo

Incra. Porém, essa distribuição da Conab não apresenta regularidade ao longo do

tempo e nem abrangência ampla o suficiente para garantir a segurança alimentar dos

acampados. Dessa forma, mantém-se forte demanda desses grupos de acampados

para que o Estado contribua nessa política. Também haveria viabilidade logística, pois

o Iter poderia entregar as cestas básicas no momento da entrega das lonas. Torna-se,

portanto, propícia a alteração da finalidade da ação 4061, retornando o objetivo de

assegurar a segurança alimentar. De forma a tornar viável essa ação, será necessário

o aporte de recursos, a serem previstos no PPAG e na LOA.

------------------------------

Emenda  nº  0140  (originada  da  PLE  nº  1.797/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4564  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Transferência da ação para o programa: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

Justificativa:  A  proposta  visa  transferir  as  ações  de  ampliação  das  áreas  de

vegetação nativa e recuperação de áreas degradadas para o âmbito do Programa

Estruturador 46 - Qualidade Ambiental, dada a convergência de seus objetivos.

------------------------------

Emenda  nº  0141  (originada  da  PLE  nº  1.797/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular
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Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4565  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

Transferência da ação para o programa: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

Justificativa:  A  proposta  visa  transferir  as  ações  de  ampliação  das  áreas  de

vegetação nativa e recuperação de áreas degradadas para o âmbito do Programa

Estruturador 46 - Qualidade Ambiental, dada a convergência de seus objetivos.

------------------------------

Emenda  nº  0142  (originada  da  PLE  nº  1.764/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -

Ação: 4240 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mudança de finalidade para: Realizar acompanhamento nutricional da população,

implementar  o  Plano  Estadual  de  Ação  da  Política  Nacional  de  Alimentação  e

Nutrição-  PNAN-  e  consolidar  o  Sistema  de  Vigilância  Alimentar  e  Nutricional-

SISVAN- no Estado.

------------------------------

Emenda  nº  0143  (originada  da  PLE  nº  1.819/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS  DOS  DIREITOS  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE,

POSSIBILITANDO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0144  (originada  da  PLE  nº  1.821/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS -

Ação:  1074  -  READEQUAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS  COM  ENFOQUE

AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0145  (originada  da  PLE  nº  1.822/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -  ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  CAPACITAR  CONTINUAMENTE  OS  CONSELHEIROS  DOS

CONSELHOS TUTELARES, DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS

VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL  E  À  SUBSECRETARIA  DE  DIREITOS  HUMANOS,  POR  MEIO  DE

ESCOLAS DE CONSELHOS.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO
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Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0146  (originada  da  PLE  nº  1.823/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

SEXUAL INFANTO-JUVENIL

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  EXPANDIR  O  PROGRAMA  DE  AÇÕES  INTEGRADAS  E

REFERENCIAIS  NO  ENFRENTAMENTO  DA  VIOLÊNCIA  SEXUAL  CONTRA

CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES  -  PAIR,  REVISAR  O  PLANO  ESTADUAL  DE

ENFRENTAMENTO  DA  VIOLÊNCIA  SEXUAL  INFANTO-JUVENIL,  REALIZAR

CAMPANHAS EDUCATIVAS E

DESENVOLVER O PROTAGONISMO JUVENIL.

Produto: PLANO IMPLANTADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0147  (originada  da  PLE  nº  1.825/2012)  Autoria:  Comissão  de
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Participação Popular

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  FOMENTO  E  FORTELECIMENTO  DOS  EMPREENDIMENTOS

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E SUAS REDES E CADEIAS ATRAVÉS DO APOIO A

COMERCIALIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Mudança de nome para: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária.

Mudança  de  finalidade  para:  Apoiar  empreendimentos  da  economia  popular

solidária na área de comercialização de produtos e serviços, por meio da realização

de feiras regionais e da implantação de pontos fixos de venda.

Mudança de produto para: ponto de venda apoiado

Mudança de unidade de medida para: ponto de venda

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 505.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0148  (originada  da  PLE  nº  1.826/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4475 - ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE DIREITOS

HUMANOS.

Mudança  de  nome  para:  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à

Subsercrataria de Direitos Humanos

Mudança de produto para: CONSELHO APOIADO

Mudança de unidade de medida para: CONSELHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0149  (originada  da  PLE  nº  1.830/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO  ESTADUAIS  EXISTENTES  COMO  FORMA  DE  ELIMINAR  O

PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

Produto: ÁREA REGULARIZADA

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Segundo dados apresentados por representantes do IEF em audiência

pública da ALMG, atualmente há um passivo de mais de 400.000ha de áreas sem

regularização fundiária nas UCs de Minas Gerais.  Trata-se de dado alarmante, de

sérias consequências na vida dos proprietários de terras abarcadas pelas UCs e na

qualidade da proteção da biodiversidade nelas realizada. Na proposta apresentada

pelo Poder Executivo para 2013, a Ação 4038 - Regularização fundiária de unidades

de conservação, que foi incluída no PPAG a partir de demanda popular colhida no

processo  de  revisão  2011-2012,  foi  excluída,  sob  a  alegação  de  que  estaria

contemplada na Ação 4060 - Gestão das Unidades de Conservação. Para atender à

demanda popular de 2012, foi criada nova ação, restaurando a citada 4038, para a
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qual  se solicita  a transferência dos recursos contidos na Ação 4060 destinados à

atividade de regularização fundiária das UCs.

------------------------------

Emenda  nº  0150  (originada  da  PLE  nº  1.832/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 1207 - ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Justificativa:  A inclusão  das  diversas  regiões  do  Estado  é  fundamental  para  a

universalização  do  programa.  A região  Central,  além  de  possuir  um  importante

cinturão verde composto  em grande parte  por  agricultores  familiares,  encontra-se

próxima  aos  principais  consumidores  dos  alimentos  do  PNAE,  em  razão  dos

estabelecimentos de ensino na região metropolitana de Belo Horizonte. O Noroeste

de Minas, por sua vez, apresenta uma grande concentração de assentamentos de

reforma agrária, potenciais fornecedores para o PNAE. Nesses termos, é coerente e

meritória a extensão do programa, redistribuindo os recursos conforme definido em

diálogo do relator com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

------------------------------

Emenda  nº  0151  (originada  da  PLE  nº  1.833/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação:  1049  -  INCENTIVO  À  AQUISIÇÃO  E  PLANTIO  DE  FLORESTA  DE

PRODUÇÃO DE BASE SUSTENTÁVEL - FOMENTO FLORESTAL

Mudança de finalidade para: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NA OBTENÇÃO

DE MATÉRIA-PRIMA DO SETOR DE BASE FLORESTAL incentivando o plantio de

florestas de produção, preferencialmente na forma de consórcio de espécies nativas e

exóticas,  em  sistemas  exclusivamente  florestais,  agroflorestais  ou  de  Integração

Lavoura  Pecuária  e  Floresta  -  ILPF  -,  por  meio  da  DISPONIBILIZAção  de

INSTRUMENTOS  DE  CRÉDITO  e  INCENTIVOS  FISCAIS,  além  da  GESTÃO
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AMBIENTAL, em ARTICULAção COM OS ORGãos OPERACIONAIS DO ESTADO.

Justificativa: Sugerir o uso de espécies florestais nativas e técnicas de manejo de

baixo impacto.

------------------------------

Emenda  nº  0152  (originada  da  PLE  nº  1.842/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  4033  -  CONSTRUÇÃO  E  REFORMA DE  UNIDADES  DA DEFENSORIA

PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0153  (originada  da  PLE  nº  1.845/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: .... - Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Unidade Responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo:  DESENVOLVER,  EM  PARCERIA  COM  REPRESENTANTES  DE

ÓRGÃOS  PÚBLICOS  E  DE  ORGANIZAÇÕES  CIVIS,  AÇÕES  VOLTADAS  À

PREVENÇÃO  DA VIOLÊNCIA NO  AMBIENTE  ESCOLAR  E  À  PROMOÇÃO  DA

CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS.

Objetivos Estratégicos:

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO

DESEMPENHO

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
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Resultados Finalísticos:

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)

- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

Ação: .... - CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  PROMOVER,  POR  MEIO  DE  PROJETOS  ESPECÍFICOS,  A

DISCUSSÃO ENTRE OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE A

DIVERSIDADE NO AMBIENTE DA ESCOLA,  DE FORMA A CONSCIENTIZÁ-LOS

PARA A IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES

DE  CADA  SEGMENTO,  EM  SUAS  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS,  ÉTNICAS,

SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS E DE GÊNERO.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Ação: .... - CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  IMPLEMENTAR  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  SOBRE  SEGURANÇA

NAS  ESCOLAS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS,  BEM

COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO.

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0154  (originada  da  PLE  nº  1.846/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de finalidade para: IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

ESPECIALIZADA,  em  particular  núcleos  itinerantes,TENDO  EM  VISTA  O

ATENDIMENTO  AOS  PÚBLICOS  CONSIDERADOS  PRIORITÁRIOS  POR  SUA

VULNERABILIDADE  SOCIAL,  COMO  MULHERES,  IDOSOS,  CRIANÇAS,

ADOLESCENTES,  CONSUMIDORES,  PORTADORES  DE  DEFICIÊNCIA,

INCLUSIVE DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0155  (originada  da  PLE  nº  1.848/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4321 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO

Mudança  de  finalidade  para:  Prestar  ATENDIMENTO  QUALIFICADO  AO

ADOLESCENTE  DURANTE  A  TRAJETÓRIA  NO  SISTEMA  SOCIOEDUCATIVO,

ESPECIFICAMENTE  NAS  UNIDADES  DE  INTERNAÇÃO  E  SEMILIBERDADE,

GARANTINDO ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA,

ESPORTE,  LAZER,  ATENDIMENTO  TÉCNICO,  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE  E

ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA, POR MEIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
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E DE INFRAESTRUTURA E  LOGÍSTICA ADEQUADAS,  visando  sua inserção  na

sociedade e prevenção à reincidência,

------------------------------

Emenda  nº  0156  (originada  da  PLE  nº  1.848/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4092 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Mudança de finalidade para: PROPICIAR a inserção social do adolescente autor de

ato infracional e a prevenção da reincidência, MEDIANTE O APOIO E O FOMENTO

ÀS VAGAS PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO

ABERTO.

------------------------------

Emenda  nº  0157  (originada  da  PLE  nº  1.850/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIIVAS

Mudança  de  finalidade  para:  prestar  ATENDIMENTO  QUALIFICADO  AO

ADOLESCENTE  DURANTE  A  TRAJETÓRIA  NO  SISTEMA  SOCIOEDUCATIVO,

PELA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, E PROMOÇÃO

DA INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DE ÓRGÃOS DE DEFESA

SOCIAL  E  JUSTIÇA  JUVENIL,  GARANTINDO  ACESSO  À  ESCOLARIZAÇÃO,

PROFISSIONALIZAÇÃO,  CULTURA,  LAZER,  ENFIM,  PROMOVENDO  A

RESSOCIALIZAÇÃO  POR  MEIO  DE  UMA  EQUIPE  MULTIDISCIPLINAR  E  DE

INFRAESTRUTURA ADEQUADAS.

------------------------------

Emenda  nº  0158  (originada  da  PLE  nº  1.854/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1103 - REDE DE METRÔ DA RMBH

Mudança  de  finalidade  para:  AMPLIAR,  ADMINISTRAR,  OPERAR,  MANTER,
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CONSERVAR E EXPLORAR A REDE DE METRÔ DA REGIÃO METROPOLITANA

DE BELO HORIZONTE.

------------------------------

Emenda  nº  0159  (originada  da  PLE  nº  1.856/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: .... - ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANAÇA

NO TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: PRODUZIR INFORMAÇÕES SOBRE OS PROBLEMAS NO TRÂNSITO

E ARTICULAR A AÇÃO INTERSETORIAL PARA PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E

ATENDIMENTO  A  VÍTIMAS,  BEM  COMO  MONITORAR  A  IMPLANTAÇÃO  DO

PMPAAT, ARTICULANDO ENTRE SI OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DO SISTEMA DE

SEGURANÇA PÚBLICA.

Produto: ESCRITÓRIO IMPLANTADO

Unidade de medida: ESCRITÓRIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0160  (originada  da  PLE  nº  1.857/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § 4º ao art. 2º:

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -  Seplag -  publicará relatório

anexo aos relatórios institucionais bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015

e aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-2015, para os exercícios 2014 e 2015,

contendo:

a)  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas
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estruturadores,  o  detalhamento  do  produto,  a  execução  física  e  financeira,  assim

como  as  principais  entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no

relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015;

b)  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores, com a descrição e o produto dos sub-projetos e sub-processos, no

relatório anexo aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-2015, exercícios 2014 e

2015.

Justificativa: Melhorar as apresentações dos programas e ações do PPAG, com

vistas a uma melhor visualização pelos interessados, principalmente no que se refere

aos impactos das políticas na melhoria da vida da população mineira. A base de todas

as políticas públicas deve ser a dimensão humana. Todavia, a apresentação tanto dos

programas como das ações do PPAG se prende quase estritamente ao lado técnico.

Pretende-se  que  as  apresentações  do  PPAG  nas  audiências  públicas  da  ALMG

contemplem  as  entregas  e  resultados  das  políticas  públicas  que  impactaram  na

sociedade, proporcionando mais clareza ao cidadão que não detém o conhecimento

técnico de planejamento e orçamento públicos.

------------------------------

Emenda  nº  0161  (originada  da  PLE  nº  1.862/2012)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  178  -  FORTALECIMENTO  E  DIVULGAÇÃO  DOS  DIREITOS  DOS

CONSUMIDORES -

Ação: 4675 - APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

(OSCIP)  MOVIMENTO  DAS  DONAS  DE  CASA E  CONSUMIDORES  DE  MINAS

GERAIS

Mudança de nome para: Promoção da Defesa dos Direitos do Consumidor e da

educação para o consumo eficiente

Mudança de finalidade para: APOIAR ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITO DO

CONSUMIDOR executadas por entidades do terceiro setor.

Justificativa:  A ação  tem  como  finalidade  apoiar  a  Organização  Social  Civil  de

Interesse Público (Oscip) Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas

Gerais.
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Uma ação do Plano Plurianual de Ação Governamental não pode ser direcionada à

subvenção de uma Oscip  específica.  Trata-se  de  um  plano de  médio  prazo,  não

havendo garantias que a organização terá titulação de Oscip durante todos os anos,

ou se cumprirá as exigências legais para obtenção de repasse e de recursos públicos

e a continuidade dos mesmos.

------------------------------

Emenda nº 0162 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4192 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

------------------------------

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.672/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.672/2012, da Associação dos Povos Indígenas

de Belo Horizonte e Região Metropolitana, sugere alteração do Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  visando  à  criação  de  um  Centro  de

Referência  Indígena,  com  alojamento,  cozinha,  refeitório,  sala  para  realização  de

cursos e creche; criação de “shopping” para venda de artesanato e comida, a fim de

gerar trabalho e renda para a população indígena; efetivação de um convênio entre a

Associação  proponente  e  um  hospital  de  grande  porte  a  fim  de  proporcionar

atendimento específico à população indígena; instituição de um Programa de Resgate

e  Registro  da  Medicina  Tradicional  Indígena  e  de  Uso  de  Plantas  Medicinais;

realização  de  cursos  profissionalizantes  e  oficinas  para  jovens  e  adolescentes;  e

aquisição de veículo para transporte.

No decorrer  da tramitação,  foi  anexada à proposição em análise a Proposta de

Ação Legislativa nº 1.827/2012, a qual, por sua vez, abrange um agrupamento de

propostas  que,  para  além  de  corroborar,  replicam  as  sugestões  neste  momento

analisadas.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Infere-se que a Proposta de Ação Legislativa nº 1.672/2012 sugere, de um lado, a

efetivação de melhorias, especialmente inerentes a condições de saúde, trabalho e

educação,  bem  como,  de  outro,  a  implementação  de  medidas  capazes  de

proporcionar  o  fortalecimento  cultural  da  população  indígena,  sobretudo  daquela

residente em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

O art. 231 da Constituição da República reconhece às populações indígenas “sua

organização social,  costumes,  línguas,  crenças e tradições,  bem como os direitos

originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  União

demarcá-las, proteger e fazer respeitar os seus bens”. Em contrapartida, o art. 215 da

referida Carta dispõe sobre a obrigação estatal de garantir a todos o pleno exercício

dos  direitos  culturais,  de  incentivar  a  valorização  e  a  difusão  das  manifestações

culturais,  de  proteger  as  manifestações  das  culturas  populares,  indígenas  e  afro-

brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, de

defender  o patrimônio  cultural  brasileiro,  além de valorizar  a  diversidade étnica  e

regional.

Conforme informações constantes no “site”  do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE - “foram registrados no País 896.900 indígenas, sendo 36,2% em

área urbana e 63,8% na área rural. O total inclui os 817.900 indígenas declarados no

quesito cor ou raça do Censo 2010 e também as 78.900 pessoas que residiam em

terras  indígenas  e  se  declararam  de  outra  cor  ou  raça  (principalmente  pardos,

67,5%), mas se consideravam 'indígenas' de acordo com aspectos como tradições,

costumes, cultura e antepassados”. Verifica-se ainda dos dados obtidos pelo IBGE no

Censo 2010 que existem atualmente cerca de 12 etnias indígenas em Minas Gerais,

com uma população autodeclarada indígena de 31.112 habitantes. O Município de

São João das Missões apresenta o maior quantitativo, com 7.936 indígenas, seguido

de  Belo  Horizonte,  que,  conforme a  mencionada  pesquisa,  tem  3.477  indígenas.

(Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/indigenas/graficos.html>. Consulta em: 4 dez.
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2012).

Há que reconhecer,  portanto,  que as demandas inerentes à população indígena

merecem especial atenção no planejamento e na execução das políticas públicas,

pois estão intimamente ligadas à proteção de direitos, à promoção da cidadania e à

inclusão social  dessas comunidades. Cumpre outrossim registrar  ser atribuição da

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  por  meio  da  Subsecretaria  de

Direitos  Humanos,  articular,  integrar  ações  de  diferentes  órgãos  e  executar  as

políticas  públicas  específicas  em  prol  da  melhoria  das  condições  de  vida  e  da

efetivação dos direitos dos povos indígenas no Estado.

Nessa  perspectiva,  entendemos  oportuno  o  encaminhamento  de  requerimentos

visando  assegurar  a  implantação  de  um  núcleo  específico  na  Casa  de  Direitos

Humanos destinado à articulação de políticas dedicadas à população indígena, bem

como garantir a oferta de oficinas para jovens e adolescentes indígenas. Além disso,

apoiamos  a  apresentação  de  requerimento  em  que  se  pleite  seja  solicitada  dos

órgãos competentes do Estado e do Município de Belo Horizonte atuação conjunta no

sentido  de  se  viabilizar  a  implantação  de  um  Centro  de  Referência  Indígena  na

Capital, dotado de infraestrutura suficiente para suas atividades. No que se refere às

demais sugestões trazidas a esta Casa, inerentes, primeiro: à criação de espaços

específicos para a venda de artesanato e comida típica; e segundo: ao atendimento

hospitalar dirigido à comunidade indígena e à implantação de um Programa Resgate

e  Registro  da  Medicina  Tradicional  Indígena  e  de  Uso  de  Plantas  Medicinais;

entendemos que tais demandas foram atendidas nas Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.831 e 1.798/2012, respectivamente.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos  em  que  solicite  sejam  encaminhados  pedidos  de  providências  à

Sedese e à Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.672/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.672/2012,  da  Associação  dos  Povos  Indígenas  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  solicitando  a

implementação  de  oficinas  voltadas  para  os  jovens  e  adolescentes  indígenas,

especialmente  os  que residem em Belo  Horizonte  e  região  metropolitana,  para  o

desenvolvimento de atividades com foco no fortalecimento da cultura indígena e na

prevenção a situações de vulnerabilidade social.

Sala das Reuniões, ...de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.672/2012,  da  Associação  dos  Povos  Indígenas  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  solicitando  a

implantação, na Casa dos Direitos Humanos, de núcleo ou espaço específico para

atividades de articulação e desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a

população indígena do Estado.

Sala das Reuniões, ...de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.672/2012,  da  Associação  dos  Povos  Indígenas  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando a providência

de envidar  esforços para uma atuação conjunta com a Coordenadoria de Direitos

Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, a fim de viabilizar a implantação de um

Centro de Referência Indígena na Capital, dotado de infraestrutura adequada e com

condições  de  desempenhar,  entre  outras  funções,  acolhimento  de  indígenas  em

trânsito,  desenvolvimento  de  atividades  voltadas  para  a  proteção  social  e  a

qualificação  profissional  dos  indígenas;  realização  de  festas  ou  comemorações

tradicionais; e comercialização de artesanato.

Sala das Reuniões, ...de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.672/2012,  da  Associação  dos  Povos  Indígenas  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, solicitando a

providência  de  envidar  esforços  para  uma atuação conjunta  com a  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, a fim de viabilizar a implantação de um

Centro de Referência Indígena na Capital, dotado de infraestrutura adequada e com

condições  de  desempenhar,  dentre  outras  funções,  acolhimento  de  indígenas  em

trânsito,  desenvolvimento  de  atividades  voltadas  para  a  proteção  social  e  a

qualificação  profissional  dos  indígenas;  realização  de  festas  ou  comemorações

tradicionais; e comercialização de artesanato.

Sala das Reuniões, ...de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.674/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.674/2012, da Sra. Sandra de Oliveira Braga, da

Escola  Estadual  José  Marciano  Brandão,  e  outros,  propõe  a  criação  de  cursos
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técnicos  profissionalizantes  para  alunos  de  escolas  do  campo  ou  em  pequenos

núcleos urbanos no âmbito de ações do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  originou-se  da  aglutinação  de  três

sugestões apresentadas na audiência pública que abordam temas semelhantes. O

seu objetivo é incentivar a permanência dos jovens no campo, por meio da oferta de

cursos profissionalizantes direcionados especificamente a esse público.

Para  justificar  a  criação  desses  cursos,  os  proponentes  argumentaram  que  é

necessário oferecer condições para que os jovens do campo possam trabalhar e se

desenvolver  por  meio  de  uma educação condizente  com as  demandas  regionais.

Com uma educação apropriada à sua realidade, a situação econômica desses jovens

melhoraria e o êxodo rural seria evitado.

O  governo  estadual,  por  meio  do  Programa de  Desenvolvimento  da  Educação

Profissional  -  PEP  -,  vem  oferecendo  várias  modalidades  de  cursos

profissionalizantes.  O  programa  estabelece  parcerias  com  escolas  públicas

conveniadas e particulares credenciadas e seu público-alvo é constituído por alunos

regularmente matriculados no segundo ou terceiro anos do ensino médio da rede

pública  estadual,  estudantes  inseridos na  modalidade presencial  da  Educação de

Jovens e Adultos - EJA - e aqueles que já concluíram o ensino médio em instituições

públicas ou privadas, desde que não estejam cursando o ensino superior.

O PEP tem alcançado êxito, e o governo estadual tem o objetivo de expandir  a

oferta  de  vagas até 2014.  No entanto,  ainda  há  poucos cursos voltados para  os

alunos  do  campo.  No  catálogo  de  cursos  técnicos  para  2013,  divulgado  pela
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Secretária  de  Estado  de  Educação,  apenas  as  cidades  de  Bocaiuva,  Manhuaçu,

Paracatu e Patrocínio são contempladas com o curso técnico em agropecuária. Há,

portanto,  nítida  necessidade  de  ampliação  de  vagas,  no  âmbito  do  PEP,  para  a

educação profissional no campo.

Outra  iniciativa  do  Estado que poderia  atender  as  necessidades  dos  jovens  do

campo  é  a  Ação  1008  -  Reinventando  o  Ensino  Médio  -,  no  âmbito  do  Projeto

Estruturador 015 - Educação para Crescer -, que constam do PPAG 2012-2015. Um

dos  objetivos  dessa ação  é  tornar  o  currículo  do  ensino  médio  mais  completo  e

atrativo para os estudantes e mais voltado ao mercado de trabalho, desenvolvendo

nos alunos competências e habilidades para a vida profissional. Para isso, amplia a

carga horária nas turmas que participam do projeto de 2,5 mil  horas/aula nos três

anos  para  três  mil  horas/aula.  Além  disso,  propõe  a  adoção  de  disciplinas  que

reforçam a base cognitiva dos estudantes para que desenvolvam a competência da

empregabilidade - capacidade para estar empregados e proteger a carreira dos riscos

inerentes ao mercado de trabalho.

Em 2012, a Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio - foi implementada como

projeto-piloto em 11 escolas estaduais da zona norte de Belo Horizonte. Em 2013,

será implementada em 122 escolas estaduais  e a previsão é que,  em 2014,  seja

ampliada para todas as escolas estaduais.

A mencionada ação é inovadora, mas é necessário que atenda também a demanda

dos alunos do campo. No catálogo de informações sobre o programa, divulgado pela

Secretaria de Estado de Educação - SEE -, constam 16 áreas de empregabilidade a

serem escolhidas pelas escolas que, entretanto, não são adequadas à realidade do

campo.

O Programa 232 - Escola Família Agrícola - e a Ação 4185 - Educação do Campo -

Ensino Médio -, pertencente ao Programa Estruturador 271 - Melhoria da Educação

Básica -, são iniciativas do governo estadual especialmente destinadas ao público do

campo,  sendo  a  primeira  voltada ao apoio  financeiro  a  escolas  comunitárias  que

beneficiam as populações das áreas rurais. Além disso, a SEE, com o objetivo de

formalizar  diretrizes  próprias  do  sistema de  ensino  estadual  para  a  educação do

campo,  criou,  por  meio  da  Resolução  SEE  nº  2.031,  de  26/1/2012,  o  Grupo  de
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Trabalho  Educação  do  Campo,  constituído  por  instituições  governamentais  e  não

governamentais que pesquisam sobre a educação no campo no País e em Minas

Gerais  ou  que  trabalham  com  esse  setor.  As  discussões  do  grupo  foram

consubstanciadas em um documento final que foi entregue a SEE em exercício para

avaliação e posterior envio ao Ministério da Educação.

Diante do exposto, é possível constatar que há iniciativas relevantes do governo

estadual  dirigidas  aos  alunos  do  campo,  mas  elas  necessitam,  entretanto,  de

aprimoramento e ampliação. Por isso, opinamos pelo acolhimento da proposta em

análise na forma de requerimento em que se solicite sejam encaminhados à SEE

pedidos relacionados com a matéria.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.674/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.674/2012, da Sra.  Sandra de Oliveira Braga,  da Escola Estadual José Marciano

Brandão, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  informações  sobre  os  resultados

obtidos  pelo  Grupo  de  Trabalho  Educação  do  Campo,  criado  pela  Resolução  nº

2.031, de 26/1/2012, explicitando-se as diretrizes e as metas do Estado relativas à

educação profissional.

Requer, ainda, se proceda a estudos para viabilizar o atendimento das seguintes

demandas:

-  ampliação da oferta de vagas em cursos técnicos voltados para o trabalho no

campo, no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional - PEP 

- implantação das oficinas de empregabilidade nas escolas do campo, no âmbito da

Ação 4185 -  Educação do Campo -,  tendo em vista as diretrizes  do novo ensino
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médio, uma vez que não são atendidas pelo PEP.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.676/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.676/2012, de Andrea Maria Ferreira, da Escola

Estadual Ordália Rocha Mundim, e outros, propõe a restauração da ação "Rede de

Acompanhamento Social nas Escolas" do Programa 015 - Educação para Crescer -,

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por escopo manter, para o exercício de 2013 do PPAG

2012-2015, ação suprimida no processo de revisão desse plano. Esse pleito decorre

dos objetivos contidos na Lei nº 16.683, de 10/1/2007, que autoriza o Poder Executivo

a desenvolver  ações de acompanhamento  social  nas escolas  da  rede pública  de

ensino do Estado.

A finalidade da ação "Rede de Acompanhamento Social nas Escolas" é contribuir

para a efetivação do direito à educação e para a melhoria do desempenho do aluno

na  escola,  por  meio  da  identificação  dos  problemas  sociais  e  da  indicação  de

alternativas para solucioná-los.

Além de restaurar a ação mencionada, a proposta de ação legislativa em análise

visa a criar  uma nova ação no Programa 015 -  Educação para Crescer -,  com o

objetivo  de  promover  a  articulação  entre  os  órgãos  públicos  e  as  escolas  na

concretização do acompanhamento social.
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O  acompanhamento  social  nas  escolas  tem  sido  exaustivamente  debatido  nos

seminários  e  nos  fóruns  técnicos  realizados  por  esta  Casa  Legislativa  e  a  sua

implantação imediata tem sido uma das prioridades dos documentos finais desses

eventos.

Manifestamo-nos favoravelmente à proposição em análise, com alteração da meta

física,  substituindo  a  região  Norte  pelo  Alto  Paranaíba,  e  da  meta  financeira,

acrescendo  R$100.000,00  por  ano.  Também  sugerimos,  na  oportunidade,  que se

enviem pedidos de providências  à Secretaria de Estado de Educação para que se

analise a viabilidade de incorporar profissionais das áreas de psicologia e assistência

a fim de colaborar no programa de acompanhamento social; e à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social, solicitando que se analise a viabilidade de implementar

programa de incentivo aos Municípios que instituírem equipe no Centro de Referência

de Assistência Social -  Cras - para realizar o acompanhamento social nas escolas

municipais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013 e de requerimentos à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.676/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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Finalidade:  PROMOVER  O  ACOMPANHAMENTO  SOCIAL NAS  ESCOLAS,  DE

FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- CRAS - E AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 200.000,00

Justificação:  A  ação  "Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas"  visa  a

contribuir para a efetivação do direito à educação e para a melhoria do desempenho

do aluno na escola, por meio da identificação dos problemas sociais e da indicação

de alternativas para solucioná-los. Visa, ainda, criar uma nova ação nesse programa

com o objetivo de promover a articulação entre os órgãos públicos e as escolas na

concretização do acompanhamento social.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação:  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  -  R$100.000,00  para  a

Execução em 1 Escola de Araxá, Região do Alto Paranaíba, e R$100.000,00 para a

Execução em 1 Escola de Belo Horizonte, na Região Central.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 200.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 200.000,00
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.676/2012, de Andrea Maria Ferreira, da Escola Estadual Ordália Rocha Mundim, e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado  de  Educação,  solicitando  seja  analisada  a  viabilidade  de  disponibilizar

profissionais das áreas de psicologia e assistência para colaborarem na ação “Rede

de Acompanhamento Social nas Escolas”, do Programa 015 - Educação para Crescer

-, constante do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.676/2012, de Andrea Maria Ferreira, da Escola Estadual Ordália Rocha Mundim, e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado  de  Desenvolvimento  Social,  solicitando  seja  analisada  a  viabilidade de

implementar  programa  de  incentivo  aos  Municípios  que  instituírem  equipe  nos

Centros de Referência de Assistência Social - Cras - para realizar o acompanhamento

social nas escolas municipais e estaduais.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.685/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.685/2012, da Sra. Eleina Martins de Andrade,

da  Escola  Estadual  Professor  Luiz  Antônio  Corrêa  de  Oliveira,  e  outros,  sugere

alterações na Ação 1025 - Professor da Família - do Programa 015 - Educação para

Crescer - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.
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A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise originou-se de três sugestões reunidas por incidirem na Ação

1011  -  Professor  da  Família  -  do  Programa  015  -  Educação  para  Crescer.  As

alterações sugeridas são três: mudança do nome da ação, ampliação do número de

Municípios e escolas atendidas e implementação da ação no Município de Araxá.

A ação Professor da Família tem por objetivo ampliar a participação da família na

vida escolar dos alunos do ensino médio, melhorar o relacionamento dos alunos e

familiares com a escola, além de incentivar os pais ou responsáveis por esses alunos

a iniciar ou retomar os estudos, contribuindo, assim, para a diminuição do abandono

da escola e aumento do rendimento escolar dos alunos atendidos. No âmbito dessa

ação  foram  contratados  profissionais  de  nível  médio,  ocupantes  do  cargo  de

Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,  do  quadro  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação,  para  realizar  visitas  domiciliares  periódicas  e,  assim,  incentivar  a

participação da família na vida escolar do estudante.

Como os profissionais contratados para desenvolver as atividades da ação não são

professores  e  suas  atividades  não  estão  no  âmbito  didático-pedagógico,  a

denominação  da  ação  é  de  fato  inadequada,  pois  pode  provocar  entendimentos

errôneos com relação ao profissional e à atividade desenvolvida. Assim, entendemos

que o nome da ação precisa ser objeto de reavaliação pela Secretaria de Estado de

Educação.

Também julgamos justo e pertinente o pleito de ampliação do número de Municípios

e  escolas  atendidas  pela  ação,  considerando  o  relato  dos  participantes  das

audiências públicas de revisão do PPAG, que apontaram os efeitos positivos da ação.

Segundo consta do projeto de revisão do PPAG, pretende-se implantar a ação em 86
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escolas, em 2013; 150 escolas, em 2014; 200 escolas, em 2015 e 250 escolas, em

2016. De acordo com esses números, a Secretaria de Estado de Educação, ao longo

dos  próximos  quatro  anos,  atenderá  apenas  6,7%  das  3.702  escolas  estaduais.

Julgamos essa meta bastante tímida, frente ao universo das escolas estaduais em

funcionamento.

Entretanto, antes dessa justa ampliação, é importante que o escopo do projeto seja

reavaliado.

O objetivo da  Ação 1011 -  Professor  da  Família  -  tem grande afinidade com a

finalidade da Ação 4034 - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas -, também

do Programa 015, que figurou no exercício de 2012 do PPAG 2012-2015. A finalidade

da ação era "promover o acompanhamento social nas escolas de forma integrada aos

Centros  de  Referência  de  Assistência  Social  -  Cras  -  e  ao  Programa  Saúde  da

Família - PSF".

A Ação 4034 não foi, porém, executada em 2012 e foi excluída no projeto de revisão

do PPAG para o exercício de 2013, com a justificativa de que "o acompanhamento

social já é realizado em projetos da Secretaria de Estado de Educação como, por

exemplo, o Professor da Família".

Contudo,  nos  termos  do  art.  4º  da  Lei  nº  16.683,  de  10/1/2007,  as  ações  de

acompanhamento social típicas de profissões regulamentadas (assistência social e

acompanhamento  psicológico,  por  exemplo)  devem  ser  exercidas  por  profissional

legalmente habilitado.

Considerando o caráter abrangente do acompanhamento social definido na lei, a

ação  Professor  da  Família  não  conseguiria  suprir  esse  acompanhamento,  pela

carência de profissionais habilitados em diversas áreas do acompanhamento social.

Reconhecendo o problema, os participantes das audiências públicas de revisão do

PPAG solicitaram a restauração da Ação 4034 para o exercício de 2013, matéria da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.676/2012.

Em nosso entendimento, se houvesse a interação da metodologia e das atividades

das  duas  ações,  o  acompanhamento  dos  estudantes  e  de  suas  famílias  seria

ampliado e se alcançariam resultados mais efetivos. Caberia à Secretaria de Estado

de Educação avaliar se há possibilidade dessa adequação.
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Por fim, considerando que o Município de Araxá não é beneficiado com a Ação 1011

-  Professor  da  Família,  entendemos  pertinente  solicitar  à  Secretaria  que avalie  a

possibilidade de implementá-la naquele Município.

Portanto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa em análise na

forma de requerimento para que se envie ofício à Secretaria de Estado de Educação,

solicitando que seja realizado estudo de viabilidade de alteração do nome da Ação

1011, de sua integração à Ação 4034 - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas

- e de sua implementação nas escolas situadas em Araxá.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.685/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.685/2012, de Eleina Martins de Andrade, da Escola Estadual Professor Luiz Antônio

Corrêa de Oliveira, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício à Secretaria de Estado de Educação com as seguintes solicitações:

- análise da viabilidade de alteração do nome da Ação 1011 - Professor da Família

-, do Programa 015 - Educação para Crescer -, uma vez que os profissionais que

atuam  no  programa  não  são  necessariamente  professores  nem  as  atividades

desenvolvidas são de caráter didático-pedagógico;

- análise de viabilidade de interação da metodologia e atividades das Ações 1011 e

4034  -  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas",  caso  esta  última  seja

restaurada para o exercício 2013 do PPAG 2012-2015, promovendo uma única linha

de ação para o acompanhamento psicopedagógico e socioassistencial dos alunos e

respectivas famílias.

- análise de viabilidade de implementação da Ação 1011 nas escolas situadas no

Município de Araxá.
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Sala das Reuniões, … de … de ….

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.694/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.694/2012, do Sr. Rogério Bernardes Bueno, da

Câmara Municipal de Varginha, e outros, encaminha sugestão de alteração de ação

relativa  aos  Hospitais  Regionais  do Programa 002 -  Saúde Integrada -,  do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas à implantação e à

manutenção de hospitais regionais.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  31/10/2012,  em

Poços de Caldas, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  a  alocar  recursos  orçamentários  para  o  Hospital

Regional  do  Sul  de  Minas,  em  Varginha,  tendo  em  vista  o  grande  número  de

atendimentos  e  procedimentos  realizados  por  essa  unidade  de  saúde,  o  que,

segundo a justificativa do autor, onera o Município de Varginha, que é o responsável

pelo custeio da maior parte das atividades desse hospital.

A essa proposta foram aglutinadas outras sugestões de escopo semelhante, que

reivindicam  recursos  para  custeio  do  Hospital  São  Vicente  de  Paulo,  em  Águas

Formosas, e do Hospital Cura D'Ars, em Maxacalis. De acordo com os autores das

propostas, essas duas instituições passam por dificuldades financeiras e necessitam

de  apoio  financeiro  do  Estado  para  prestar  atendimento  de  maior  qualidade  à

população.

O  Pro-Hosp  é  um  programa  do  Estado  que  visa  a  proporcionar  à  população

atendimento hospitalar de qualidade e com resolutividade o mais próximo possível de
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sua  residência,  segundo  a  lógica  dos  níveis  de  complexidade  (média  ou  alta),

otimizando a eficiência dos hospitais,  e,  assim,  consolidando a  oferta da atenção

hospitalar nos polos macrorregionais e microrregionais de Minas Gerais. Para tanto,

esse programa modificou a lógica da relação convenial entre o Estado e os hospitais

públicos e privados sem fins lucrativos, que prestam serviços pelo Sistema Único de

Saúde - SUS -,  para a da relação contratual,  que significa a formalização de um

Termo  de  Compromisso  entre  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  os  gestores

municipais e os hospitais, por meio do qual são pactuados compromissos e metas.

Para  serem  habilitados  no  Pro-Hosp,  os  hospitais  devem  cumprir  os  requisitos

estabelecidos em regulamento.

De acordo com a  Deliberação CIB-SUS/MG nº  1.085,  de 20/3/2012,  o  Hospital

Regional do Sul de Minas e o Hospital São Vicente de Paulo mantêm contrato de

gestão com o Pro-Hosp. Com base nessas informações, para melhor atendimento da

demanda dos serviços hospitalares na Região Sul de Minas - visto que esse é o único

hospital  de  maior  porte  na  região  -,  entendemos  ser  oportuno  o  acolhimento  da

proposta por meio de emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, a fim de incrementar

as metas financeiras da Ação 4308 - Pro-Hosp -, do Programa 002 - Saúde Integrada

-, a fim de contemplar as Regiões Sul de Minas e Jequitinhonha/Mucuri com aporte

de recursos da ordem de R$1.000.000,00 e R$100.000,00, respectivamente.

Entendemos que o Hospital Cura D'Ars desempenha um importante papel social

para a população de Maxacalis  e  de  Municípios  vizinhos -  inclusive duas aldeias

indígenas -,  contribuindo para  o  atendimento  da  demanda por  serviços de  saúde

nesses locais. Assim, sugerimos que a demanda dessa instituição seja atendida por

meio de emenda orçamentária ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, a fim de especificar o

objeto do gasto de R$100.000,00 na Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal

de Saúde -,  do Programa 237 -  Atenção à Saúde -,  para atender  à finalidade de

custeio e manutenção das atividades dessa instituição.

Além disso, entendemos ser oportuno o estudo de viabilidade de contratualização

desse hospital por meio do Pro-Hosp, pela Secretaria de Estado de Saúde.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas
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do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013. Além disso, sugerimos

o encaminhamento de requerimentos à Secretaria de Estado de Saúde informando

esse aumento de gasto e solicitando estudos de viabilidade de contratualização do

Hospital Cura D'ars, no Município de Maxacalis, por meio do Pro-Hosp.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.694/2012  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.471/2012  e  dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Ação 4308 -  Gestão da Política  Hospitalar  -  Fortalecimento e

Melhoria  da  Qualidade  dos  Hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  (Pro-Hosp):

Incremento do Aporte de Recursos do Pro-Hosp para o Hospital Regional do Sul de

Minas, no Município de Varginha. (despesas correntes)

Região beneficiada: Sul de Minas

Unidade Orçamentária Deduzida(s): 1991 - Reserva de Contingência

Proj.(s)  /  Ativ.(s)  Deduzida(s):  1999  -  Reserva  de  Contingência  -  Valor:

R$1.000.000,00

Valor total das emendas: R$1.000.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$1.000.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Ação 4308 -  Gestão da Política  Hospitalar  -  Fortalecimento e

Melhoria  da  Qualidade  dos  Hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  (Pro-Hosp):

Incremento do aporte de recursos do Pro-Hosp para o Hospital São Vicente de Paulo,

em Águas Formosas. (despesas correntes)
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Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri

Unidade Orçamentária Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Proj.(s)  /  Ativ.(s)  Deduzida(s):  1999  -  Reserva  de  Contingência  -  Valor:

R$100.000,00

Valor total das emendas: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$100.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde: Custeio

e  manutenção das atividades  do Hospital  Cura  D'Ars,  localizado no Município  de

Maxacalis. (despesas correntes)

Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri

Unidade Orçamentária Deduzida: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

(outras despesas correntes) - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.694/2012, do Sr. Rogério Bernardes Bueno, da Câmara Municipal de Varginha, e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Saúde informando o acréscimo de R$1.100.000,00 na meta financeira da

Ação 4308 - Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade

dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (Pro-Hosp) -, do Programa 002 - Saúde

Integrada -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, por

meio de emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as

despesas  do  Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013.
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Requer, ainda, informar à Secretaria de Estado de Saúde que as referidas emendas

têm a finalidade  de aumentar  o  aporte  de recursos  do  Pro-Hosp para o  Hospital

Regional do Sul de Minas, localizado no Município de Varginha (R$1.000.000,00), e

para  o  Hospital  São  Vicente  de  Paulo,  localizado  em  Águas  Formosas

(R$100.000,00).

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.694/2012,  de  Rogério  Bernardes  Bueno,  da  Câmara  Municipal  de  Varginha,  e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Saúde solicitando estudos de viabilidade de contratualização do Hospital

Cura  D'Ars,  localizado  no  Município  de  Maxacalis,  por  meio  do  Programa  de

Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde -

Pro-Hosp.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.700/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.700/2012, de Conceição de Jesus Santos e

outros, sugere alteração de ação relativa ao Fortalecimento e Melhoria da Qualidade

dos Hospitais do Sistema Único de Saúde, do Programa 002 - Saúde Integrada -, do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas a melhorar

a qualidade da atenção prestada por esses equipamentos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas em Belo Horizonte e

em  outros  Municípios  do  Estado,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015

para o exercício 2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  sugere  alterações  na  Ação  4308  -  Gestão  da  Política

Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único

de Saúde (Pro-Hosp) -, do Programa 002 - Saúde Integrada -, do PPAG 2012-2015,

com os seguintes objetivos: implantar UTI neonatal/infantil e leitos de CTI adulto no

Hospital São Judas Tadeu, no Município de Ribeirão das Neves; garantir recursos

orçamentários  para  reforma,  ampliação,  compra  de  mobiliário  e  equipamentos

médicos para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso

Alegre; adequar a oferta de serviços e melhorar a qualidade da atenção hospitalar

prestada pela Fundação Hospitalar São Vicente de Paula, em Capelinha, por meio da

realização de obras de infraestrutura e aquisição de automóvel  e equipamento de

análises  bioquímicas;  garantir  custeio  e  compra  de  equipamentos  de  hemodiálise

para o Hospital Municipal de Januária, na Região Norte de Minas.

O  Pro-Hosp  é  um  programa  do  Estado  que  visa  proporcionar  à  população

atendimento hospitalar de qualidade e com resolutividade o mais próximo possível de

sua  residência,  segundo  a  lógica  dos  níveis  de  complexidade  (média  ou  alta),

otimizando a  eficiência  dos  hospitais  e,  assim,  consolidando a  oferta  da  atenção

hospitalar nos polos macrorregionais e microrregionais de Minas Gerais. Para tanto,

esse programa modificou a lógica da relação convenial entre o Estado e os hospitais

públicos e privados sem fins lucrativos, que prestam serviços pelo Sistema Único de

Saúde - SUS -, para a da relação contratual, que significa a formalização de um termo

de compromisso entre a Secretaria de Estado de Saúde, os gestores municipais e os

hospitais,  por  meio  do  qual  são  pactuados  compromissos  e  metas.  Para  serem

habilitados no Pro-Hosp, os hospitais devem cumprir os requisitos estabelecidos em

regulamento.

Entendemos que os hospitais  citados desempenham um importante papel social

para  a  população  dos  Municípios  onde  estão  localizados,  contribuindo  para  o

atendimento da demanda por serviços de saúde nesses locais, e,  por essa razão,
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opinamos pelo acolhimento da proposta em análise. No entanto, tendo em vista o

escopo da Ação 4308, que exige que as instituições hospitalares preencham alguns

requisitos para a celebração de contrato com a Secretaria de Estado de Saúde para

serem beneficiários de recursos oriundos do Pro-Hosp, julgamos conveniente atender

a proposta por meio da Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde -, do

Programa 237 - Atenção à Saúde -, do PPAG 2012-2015. A finalidade dessa ação é

apoiar  a  rede  de  atenção  à  saúde  nos  Municípios,  visando  diminuir  os  vazios

assistenciais,  assim  como  proporcionar  melhores  condições  para  a  execução  de

ações  de  saúde  com  o  objetivo  de  alcançar  a  integralidade  e  a  qualidade  da

assistência.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013, a fim de especificar o

objeto  do  gasto  da  Ação  4388  -  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -,

destinando o montante de R$100.000,00 para cada uma das unidades requerentes:

Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves; Hospital Municipal de

Januária;  Hospital  das  Clínicas  Samuel  Libânio,  em  Pouso  Alegre;  e  Fundação

Hospitalar São Vicente de Paula, em Capelinha.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.700/2012 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Reforma,

ampliação, compra de mobiliário e de equipamentos médicos para o Pronto Socorro

do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, no Município de Pouso Alegre (despesas de

capital).
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Região beneficiada: Sul de Minas

Unidade Orçamentária Deduzida: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Proj./Ativ.  Deduzida:  4388  -  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde

(investimentos) - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$ 100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Obras de

ampliação  da  estrutura  física  da  Fundação  Hospitalar  São  Vicente  de  Paula,  em

Capelinha, e aquisição de automóvel e de equipamento de análises bioquímicas para

essa instituição. (despesas de capital)

Região beneficiada: Norte de Minas

Unidade Orçamentária Deduzida: 429 - Fundo Estadual de Saúde

Proj.(s)/Ativ.(s)  Deduzida(s):  4388 -  Fortalecimento da Rede Municipal  de Saúde

(investimentos) - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Implantar

UTI  neonatal/infantil  e  CTI  adulto  no  Hospital  Municipal  São  Judas  Tadeu,  em

Ribeirão das Neves. (despesas de capital)

Região beneficiada: Central

Unidade Orçamentária Deduzida: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Proj.(s)/Ativ.(s)  Deduzida(s):  4388 -  Fortalecimento da Rede Municipal  de Saúde

(investimentos) - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$100.000,00
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Compra de

equipamentos de hemodiálise para o Hospital Municipal de Januária. (despesas de

capital)

Região beneficiada: Norte de Minas

Unidade Orçamentária Deduzida: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Proj.(s)/Ativ.(s)  Deduzida(s):  4388 -  Fortalecimento da Rede Municipal  de Saúde

(investimentos) - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.705/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.705/2012, do Sr. Gilamarcio da Silva Rocha, da

Delegacia de Polícia Civil de Araçuaí, e outros, encaminha sugestão de alteração de

ações relativas à atenção ao usuário de álcool e outras drogas do Programa 052 -

Aliança pela Vida -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013,

relativas  à  atenção  ao  usuário  de  álcool  e  outras  drogas,  essencialmente  do

Programa 052 - Aliança pela Vida -, com vistas a: assegurar atividades de prevenção,



818
____________________________________________________________________________

acolhimento, tratamento e inserção social do usuário de drogas, em especial crianças

e  adolescentes  e  população  em  situação  de  rua;  garantir  qualificação  dos

profissionais e melhoria da infraestrutura de centros de atenção psicossocial - Caps -

e de comunidades terapêuticas; e incentivar a constituição de conselhos municipais

para o acompanhamento da política.

O programa Aliança pela Vida, lançado em 2/8/2011, é uma parceria do governo

estadual com Municípios e entidades da sociedade civil para implementar ações e

medidas de enfrentamento dos problemas relacionados ao consumo e ao tráfico de

drogas.  As  ações  do  programa  são  voltadas  para  o  atendimento  de  usuários,

dependentes de drogas e seus familiares e para a capacitação de profissionais de

saúde, de assistência social e do sistema de defesa social.

Com  o  propósito  de  atender  as  reivindicações  de  ações  de  acolhimento  e

atendimento de crianças e adolescentes usuários de drogas, inclusive aquelas em

medida  protetiva,  opinamos  pela  alteração  da  finalidade  da  Ação  4082  -  Rede

Complementar de Suporte Social ao Dependente Químico: Prevenção e Tratamento

do Consumo de Álcool e Outras Drogas -, a fim de tornar claro o direcionamento das

medidas para esse grupo. Outra alteração na finalidade dessa ação foi sugerida como

meio de ampliar o espectro do apoio às comunidades terapêuticas e outras entidades

prestadoras de serviço, para que os recursos destinados a essas unidades possam

ser utilizados também em obras de infraestrutura, de acordo com as exigências da

legislação para melhorar a qualidade do atendimento ao usuário de drogas e aos

seus familiares.

A Ação  4030  -  Assistência  à  Saúde  aos  Dependentes  Químicos  -,  também  do

Programa 052, é exclusiva para o Cartão Aliança, de acordo com a Secretaria de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag.  Entre  as  ações  desenvolvidas  pelo

Cartão Aliança, estão a concessão de um auxílio financeiro mensal às famílias de

dependentes  químicos  -  com  renda  mensal  de  até  dois  salários  mínimos  -  para

custear o tratamento. A maior parte do recurso fica com a instituição escolhida para

realizar  o tratamento e uma pequena quantia é  destinada à família  para visitar  o

parente internado. Além desse auxílio,  a  Ação 4030 também inclui capacitação de

profissionais,  convênio  com  organizações  não  governamentais  para  medidas  de
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prevenção e programa de atendimento domiciliar.

Assim,  tendo  em  vista  o  escopo  da  Ação  4030,  sugerimos  a  alteração  de  seu

produto, unidade de medida e metas físicas, a fim de adequar esses atributos à sua

finalidade.

Ainda no programa Aliança Pela Vida,  entendemos ser  oportuna a alteração do

texto da finalidade da Ação 4089 - Municipalização e Descentralização de Políticas

sobre Drogas -, a fim de incluir entre os seus objetivos o apoio aos Municípios para a

implantação  de conselhos  municipais  de  políticas  sobre  drogas.  Trata-se  de  uma

demanda  pertinente,  dada  a  importância  desses  conselhos  como  espaços  de

deliberação, debate, negociação e controle social voltados para a consolidação das

políticas de enfrentamento do uso indevido de substâncias psicoativas.

Por sua vez, a Ação 4107 - Implantação da Rede de Saúde Mental -, do Programa

044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde -, tem como finalidade implantar a rede

de atenção psicossocial no Estado, por meio da implantação e da manutenção de

equipamentos  variados,  tais  como unidades  de  acolhimento,  serviços  residenciais

terapêuticos,  centros  de atenção psicossocial  -  Caps -,  consultórios  na  rua,  entre

outros.  Assim,  opinamos por  acolher  a proposta de implantação de um centro de

atenção psicossocial álcool e drogas - Caps-ad - no Município de Araçuaí por meio de

uma emenda orçamentária ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e

fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013, para

especificar o objeto do gasto de R$100.000,00 na Ação 4107 para esse fim.

Por  fim,  sugerimos o  acolhimento da proposta que visa à criação de uma rede

integrada de atenção a crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas

em  nível  regional  e  da  proposta  que  reivindica  a  intensificação  das  ações  de

abordagem,  acolhimento  e  tratamento  dos  usuários  e  dependentes  químicos  em

situação de rua por meio da realização de intervenções conjuntas das áreas de saúde

e  trabalho,  na  forma  de  requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  às

Secretarias  de  Estado  de  Saúde,  de  Desenvolvimento  Social  e  de  Esportes  e

Juventude pedido de providências para que analisem a viabilidade dessas medidas.

Em  resumo,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
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emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013, e de requerimentos com pedido de providências aos citados órgãos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.705/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 3.471 e 3.472/2012 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

Mudança de finalidade:

Para: FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE

ÁLCOOL,  TABACO  E  OUTRAS  DROGAS,  MAXIMIZANDO  OS  FATORES  DE

PROMOÇÃO  DA  SAÚDE,  QUALIDADE  DE  VIDA  E  PROTEÇÃO  SOCIAL  E

CONTRIBUINDO  COM  A  REGULAÇÃO  E  A  INTEGRAÇÃO  DOS  SERVIÇOS;

PROMOVER  E  DISSEMINAR  O  CONHECIMENTO  SOBRE  A  TEMÁTICA;  E

VIABILIZAR O ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS, inclusive crianças e

adolescentes em medida protetiva por uso de drogas E SEUS FAMILIARES, por meio

de apoio à manutenção de atividades terapêuticas e à melhoria de infraestrutura das

entidades prestadoras de serviço.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA

Ação: 4030 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

Mudança de produto:

Para: PESSOA ATENDIDA
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Mudança de unidade de medida:

Para: PESSOA

* -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação:  4089  -  MUNICIPALIZAÇÃO  E  DESCENTRALIZAÇÃO  DE  POLÍTICAS

SOBRE DROGAS

Mudança de finalidade:

Para:  IDENTIFICAR,  ARTICULAR  E  ESTIMULAR  AS  AÇÕES,  SERVIÇOS,

RECURSOS  SOCIAIS,  CULTURAIS  E  COMUNITÁRIOS  VISANDO  ao  apoio  à

implantação de conselhos municipais de políticas sobre drogas e À CONSOLIDAÇÃO

E  EFETIVAÇÃO  DAS  ESTRATÉGIAS  DE  MUNICIPALIZAÇÃO  E

DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS.

Mudança de produto:

Para: MUNICÍPIO APOIADO

Mudança de unidade de medida:

Para: MUNICÍPIO

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Ação 4107 - Implantação da Rede de Atenção em Saúde Mental:

Implantação  de  Centro  de  Atenção  Psicossocial  Álcool  e  Drogas  -  Caps-ad  -  no

Município de Araçuaí. (despesas de capital)

Região beneficiada: Jequitinhonha/Mucuri

Unidade Orçamentária Deduzida: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Projetos  ou Atividades Deduzidos:  4107 -  Implantação da Rede de Atenção em
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Saúde Mental (investimentos)

Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$0,00

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.705/2012,  do  Sr.  Gilamarcio  da  Silva  Rocha,  da  Delegacia  de  Polícia  Civil  de

Araçuaí, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, sejam enviados ofícios às

Secretarias de Estado de Saúde, Desenvolvimento Social e Esportes e Juventude

solicitando  a  elaboração,  de  forma  articulada  e  intersetorial,  de  estudo  sobre  a

viabilidade de implantação de centro regional de atenção integrada à criança e ao

adolescente usuário de álcool  e outras drogas,  com previsão de alternativas para

abrigo e acolhimento dessas pessoas.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.705/2012,  do  Sr.  Gilamarcio  da  Silva  Rocha,  da  Delegacia  de  Polícia  Civil  de

Araçuaí, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, sejam enviados ofícios às

Secretarias  de  Estado  de  Saúde,  de  Desenvolvimento  Social  e  de  Esportes  e

Juventude solicitando a intensificação da abordagem, do acolhimento e do tratamento

de usuários  de  drogas  e  dependentes  químicos em situação de  rua,  de  forma a

qualificar as intervenções e a possibilitar a realização de ações conjuntas e a maior

integração entre as áreas de saúde e trabalho.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.711/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.711/2012, de autoria do Sr. Eduardo Antônio

Arantes do Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais - Fetaemg -, e outros, sugere a inclusão de ação no Programa 161 -

Desenvolvimento Sustentável  da Agricultura Familiar,  do  Plano Plurianual  de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012/2015,  com  a  finalidade  de  estimular  e  capacitar

agricultores familiares do Estado para a produção agroecológica, além de apoiar a

comercialização dos produtos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas em 30/10/2012, em

Araçuaí, em 5/11/2012, em Piumhi, e de 7 a 9/11/2012, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012,

que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Os autores pretendem que se instale no PPAG uma ação específica de estímulo à

prática da agricultura agroecológica ou orgânica. A proposta em tela é oportuna, uma

vez que há toda uma discussão no País e no mundo acerca da urgência em adotar

práticas de base agroecológica para a produção agropecuária como forma de conter

e  reverter  sérios  danos  ambientais  causados  pela  utilização de  agrotóxicos  e  de

proporcionar  o  acesso  da  população  humana  a  alimentos  de  melhor  qualidade

biológica e nutricional.

Nesse rastro, a União editou a Lei Federal nº 10.831, em dezembro de 2003, que

dispõe sobre a agricultura orgânica, abrindo caminhos para o reconhecimento desse

modo de produção e fortalecendo o segmento, que,  aliás, cresce a taxas médias

anuais  de  20%  no  mundo  e  de  40%  no  Brasil.  Mais  recentemente,  o  tema  foi

destaque  na  1ª  Conferência  Nacional  sobre  Assistência  Técnica  e  Extensão  na

Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - 1ª CNATER -, realizada em abril deste ano
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em Brasília,  que subsidiou  a  Presidência da República na  publicação,  em agosto

último,  do  Decreto  nº  7.794,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Agroecologia  e

Produção Orgânica.

Minas  Gerais  encerra  todas  as  condições  para  se  destacar  na  produção

agroecológica,  já  contando  com  atuação  direta  do  Ministério  do  Desenvolvimento

Agrário em projetos de assistência técnica direcionada à agroecologia e com ações

do  governo  estadual  sob  o  guarda-chuva  da  Ação  4114  -  Fomento  à  atividade

produtiva  e  à  organização da agricultura  familiar,  que tem entre  seus  objetivos a

priorização da produção agroecológica.

Vale citar que Minas, por meio de iniciativa parlamentar, publicou a Lei nº 14.968, de

2004,  que dispõe sobre a política estadual  para a promoção do uso de sistemas

orgânicos de produção vegetal  e  animal  e dá outras  providências.  Em termos de

ações  programáticas,  desde  2008  o  PPAG tem  mantido  referências  ao  modo  de

produção agroecológico ou orgânico, mas sempre associado a um objetivo diverso,

como a “certificação de café, 'inclusive o orgânico'”.

Outras  demandas  aglutinadas  nessa  proposta,  mas  que  entendemos  estarem

cobertas  pela abrangência  das soluções a  serem acatadas,  são a de atenção às

mulheres agricultoras, em especial das regiões do Jequitinhonha e Norte de Minas,

bem como às suas organizações, e a de oferta de assistência técnica adaptada a

esse público. Solicitou-se, ainda, atenção a agricultores familiares urbanos, com foco

na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  RMBH  -,  e  sua  inclusão,  além  de

medidas de popularização da agroecologia.

Ante a constatação de que os temas já se encontram cobertos pela Ação 4114,

entendemos  que  a  criação  de  nova  ação  se  faz  desnecessária,  desde  que  se

destinem recursos específicos para o desenvolvimento de atividades de incentivo à

prática agroecológica.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
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de  2013,  e  na  forma  de  requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -  e  à

Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  -  SAF  -  pedido  de  apoio  às  organizações

produtivas de mulheres rurais com vistas ao fortalecimento das cadeias produtivas

para  as  quais  elas  contribuem,  à  produção  agroecológica,  à  comercialização dos

produtos orgânicos, à difusão das ideias relativas ao consumo consciente e solidário

e à organização de redes de compartilhamento de experiências, troca de produtos e

difusão tecnológica.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.711/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de finalidade:

Para:  Incentivar  e  fomentar  projetos  produtivos  da  agricultura  familiar  e  suas

organizações, priorizando a adoção da agroecologia, ampliando a produção alimentar

e agregação de valor de seus produtos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valor (R$): 250.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$ 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  4114  -  Fomento  à  Atividade  Produtiva  e  à  Organização  da

Agricultura

Familiar - Fomento a projetos de produção agroecológica utilizáveis como unidades

demonstrativas (despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s)/Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$ 250.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 250.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 250.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.711/2012, de autoria do Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, da Federação

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - , e outros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - solicitando apoio às organizações

produtivas de mulheres rurais com vistas ao fortalecimento das cadeias produtivas

para  as  quais  elas  contribuem,  à  produção  agroecológica,  à  comercialização dos

produtos orgânicos, à difusão das ideias relativas ao consumo consciente e solidário

e à organização de redes de compartilhamento de experiências, troca de produtos e

difusão tecnológica.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.



827
____________________________________________________________________________

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.730/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.730/2012, de autoria do Sr. Wallyson Mardem

Vieira Macedo, da Prefeitura Municipal de Itaobim, sugere alteração da Ação 1017 -

Elaboração dos planos diretores de recursos hídricos e enquadramento dos corpos

de água - Fhidro -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

com  a  finalidade  de  intensificar  a  atuação  na  região  do  Jequitinhonha/Mucuri,

cobrindo em 2013 todos os Municípios do Vale do Rio Jequitinhonha.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  Ação  1017  -  Elaboração  dos  planos  diretores  de  recursos  hídricos  e

enquadramento dos corpos de água - Fhidro - tem a finalidade de fundamentar e

orientar a implementação da política estadual de recursos hídricos, com base nos

dispositivos  da  Lei  nº  13.199,  de  1999,  proporcionando  aos  comitês  de  bacias

hidrográficas  e  às  unidades  de  planejamento  e  gestão  de  recursos  hídricos  -

UPGRHS - que ainda não possuem planos diretores de recursos hídricos a obtenção

desse  instrumento  de  gestão,  visando  à  recuperação  hidroambiental  e  ao

desenvolvimento  sustentável  das  respectivas  bacias  hidrográficas.  Essa  ação  faz

parte do Programa 113 - Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos, cujos

objetivos são viabilizar a política estadual de recursos hídricos por meio de ações

voltadas para recuperação e preservação da quantidade e da qualidade das águas

em Minas Gerais e promover e otimizar a infraestrutura hídrica, bem como atuar no

fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas.

Sua meta financeira foi ampliada na presente revisão do PPAG, estando previstos

R$ 2.950.000,00 para a região do Jequitinhonha/Mucuri e quantias idênticas para as
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regiões do Triângulo, Sul de Minas e Rio Doce, sendo que o projetado para 2012 foi

de apenas R$ 799.143,00. Observamos, entretanto, que o Sistema de Informações

Gerenciais e de Planejamento do Estado - Sigplan - informa que até junho de 2012

não houve execução financeira para a região do Jequitinhonha/Mucuri.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de dois

requerimentos, nos quais solicita-se o envio de ofícios dirigidos tanto à Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quanto ao Instituto Mineiro

de Gestão das Águas. Dois desses ofícios deverão solicitar que os referidos órgãos

proporcionem capacitação aos agentes municipais de todos os Municípios dos Vale

do Jequitinhonha/Mucuri para que possam apoiar a elaboração de projetos a serem

submetidos  ao  conselho  gestor  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -

Fhidro -,  responsável  pelo financiamento dessa ação.  Outros  dois ofícios  deverão

requerer, desses mesmos órgãos, informações sobre o enquadramento dos corpos

de água da microbacia onde está assentado o Município de Itaobim.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.730/2012 na forma dos requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.730/2012,  de  autoria  do  Sr.  Wallyson  Mardem  Vieira  Macedo,  da  Prefeitura

Municipal de Itaobim, requer a V. Exa., nos termos regimentais e tendo em vista o

processo  de  revisão  do  PPAG,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas -

Igam  -,  solicitando  que  esses  órgãos  proporcionem  capacitação  aos  agentes

municipais para que possam apoiar a elaboração de projetos a serem submetidos ao

conselho gestor do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável
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das Bacias  Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -  Fhidro -,  responsável  pelo

financiamento dessa ação,

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.730/2012,  de  autoria  do  Sr.  Wallyson  Mardem  Vieira  Macedo,  da  Prefeitura

Municipal de Itaobim, requer a V. Exa., nos termos regimentais e tendo em vista o

processo  de  revisão  do  PPAG,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas -

Igam -, solicitando informações desses órgãos sobre o status do enquadramento dos

corpos de água da microbacia onde está assentado o Município de Itaobim.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.766/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.766/2012,  da  Associação  Mineira  das

Federações Esportivas de Minas Gerais - Amifemg - e outros, encaminha sugestão de

alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para a

construção  de  complexo  esportivo  para  a  modalidade  BMX-bicicross,  em  Belo

Horizonte, e a inclusão do ciclismo como modalidade disputada nos Jogos Escolares

de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta



830
____________________________________________________________________________

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe sugere a construção, em Belo Horizonte,

de complexo esportivo com pista de BMX-bicicross e a inclusão do ciclismo como

modalidade dos Jogos Escolares de Minas Gerais - Jemg. Segundo o proponente, a

primeira sugestão tem o objetivo de possibilitar a prática do bicicross por alunos da

rede pública, nas aulas de educação física. A segunda visa a incentivar a participação

de atletas estaduais da modalidade ciclismo nas disputas das Olimpíadas Escolares.

O BMX ou bicicross é uma modalidade de esporte radical que consiste em uma

corrida em bicicletas  especiais  em pista de terra.  Os equipamentos utilizados são

caros, e a maioria dos alunos da rede pública não tem acesso a eles; além disso, é

um esporte propenso à ocorrência de acidentes, e os professores de educação física

não poderiam se responsabilizar pela integridade física dos seus alunos se a prática

fosse  instituída  nas  escolas.  Ademais,  o  Município  de  Betim,  situado  na  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  já  conta  com  a  Pista  Internacional  de  Bicicross

Aquileu Franco do Amaral,  o que oferece oportunidade de treinamento no esporte

para  aqueles  que o  desejarem.  Assim,  não nos  parece oportuno atender  a  essa

sugestão.

Quanto à inclusão do ciclismo no Jemg, julgamos pertinente o pleito do autor, uma

vez  que  seu  atendimento  certamente  incentivará  a  participação  de  estudantes

mineiros nessa modalidade esportiva das Olimpíadas Escolares, de âmbito nacional.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.766/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.766/2012,  da  Associação Mineira  das Federações Esportivas de Minas Gerais  -

Amifemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de  Estado  de  Esporte  e  Juventude  solicitando  a  inclusão  do  ciclismo  como

modalidade esportiva nos Jogos Escolares de Minas Gerais - Jemg.

Sala das Reuniões, ...de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.767/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.767/2012, da Sra. Clarise Fernandes da Silva,

da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, e outros, propõe alterações no Programa 007 -

Copa do Mundo 2014 -  e no Programa 008 - Avança Minas Olímpica -,  do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com o objetivo de estimular a

prática esportiva entre crianças e jovens.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise originou-se de quatro sugestões aglutinadas por tratarem do

incentivo  à  prática  esportiva  de  jovens  e  adolescentes.  As  sugestões  são  o

redirecionamento de recursos do Programa Estruturador 007 - Copa do Mundo 2014 -

para ações de apoio ao esporte para crianças e jovens, com o objetivo de evitar e

combater  o  uso de  drogas;  a  oferta  de  atividades  de  prática  de  esporte,  com  o

objetivo de promover a saúde desse público; e a construção de espaço para a prática

de esporte nos Municípios de Belmiro Braga e Ribeirão das Neves.
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Quanto à destinação dos recursos do Programa 007, esclarecemos que o objetivo

desse  programa  é  garantir  que  os  jogos  da  Copa  do  Mundo  de  2014  em  Belo

Horizonte transcorram adequadamente. Suas ações visam à melhoria das condições

de estrutura viária, de segurança e de saúde e à promoção do turismo e de práticas

sustentáveis,  objetivos que nada têm a ver com a sugestão de oferta de políticas

esportivas e de lazer a crianças e jovens, contida na proposta em análise. Além disso,

a Ação 4521 - Iniciação Esportiva no Contraturno Escolar -, do Programa 212 - Minas

Olímpica, já é direcionada a crianças de 7 a 13 anos e voltada, prioritariamente, para

o atendimento de jovens pertencentes a famílias de baixa renda e em situação de

vulnerabilidade social, e portanto, já busca cumprir o que o proponente sugeriu.

No que se refere à atuação do poder público para proporcionar atividades de prática

esportiva  entre  crianças  e adolescentes,  com a  finalidade de promover  uma vida

saudável, parece-nos que esse objetivo também já estaria atendido pelas Ações 1297

e  1186,  denominadas  "Geração  Saúde",  cuja  finalidade  é  promover  a  prática  de

atividade  física  orientada  entre  adolescentes  na  faixa  etária  de  15  a  19  anos,

contribuindo para a melhoria da saúde e reduzindo o sedentarismo e o sobrepeso.

Sobre a demanda pela construção de equipamentos esportivos nos Municípios de

Ribeirão  das  Neves  e  Belmiro  Braga,  cumpre-nos  informar  que  há  previsão  de

construção de uma unidade do programa Praça de Esporte e Cultura, do governo

federal,  em  Ribeirão  das  Neves.  Para  a  construção  da  praça  serão  destinados

R$2.020.000,00  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  -  PAC.  Segundo

informação do governo federal, a praça será construída a 5km do Bairro Veneza e

contará com ações educativas e de inclusão social por meio da cultura e do esporte.

Tendo em vista que há a previsão dessa iniciativa do governo federal, acreditamos

que não se justifica que o Estado também destine recursos a essa construção, sob

pena de haver uma duplicação de esforços para o mesmo fim.

Entretanto, como a execução das obras dessas praças é de responsabilidade da

Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, com recursos repassados pelo governo

Federal,  sob  a  supervisão  do  Ministério  da  Cultura,  entendemos  ser  pertinente

solicitar a ambos agilidade na execução da praça em Ribeirão das Neves, no âmbito

do PAC, motivo pelo qual apresentamos requerimento ao final deste parecer.
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Quanto  à  demanda  de  construção  de  quadra  de  esporte  em  Belmiro  Braga,

julgamos que pode ser atendida. Para tanto, sugerimos destinar recursos da Ação

4171-  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos,  do  Programa  149  -

Incentivo ao Esporte - , para esse fim. Portanto, apresentamos ao final deste parecer

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.767/2012 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Ação: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção de Quadra

de Esporte no Município de Belmiro Braga.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Ação: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.767/2012, da Sra. Clarise Fernandes da Silva, da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

-, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Ministério

da Cultura e à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves solicitando agilidade na
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construção  da  Praça  dos  Esportes  e  da  Cultura  nesse  Município,  no  âmbito  do

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.775/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.775/2012, de autoria do Sr. Iran Leite Ferreira,

da Associação Comunidade Noiva do Cordeiro, sugere alteração do Programa 177 -

Minas Sem Fome -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para criar ação denominada “Apoio à implantação de lavouras”, com a finalidade de

disponibilizar  sementes  de  qualidade  para  produção  de  alimentos  básicos  pelo

agricultor familiar de regiões mais carentes, para as regiões Central, Rio Doce, Mata,

Norte de Minas e Jequitinhonha-Mucuri.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa à restauração da Ação 4074 - Apoio à implantação de

lavouras -, que tem por finalidade disponibilizar sementes de qualidade para produção

de alimentos básicos pelo agricultor familiar das regiões mais carentes, possibilitando

consumo adequado de carboidratos e proteínas, alimentação de animais domésticos

e comercialização de excedentes como gerador de renda para a família. A ação, em

2012, estava inserida no Programa 177 - Minas Sem Fome -, que tem por objetivo

estimular a produção de alimentos, a agregação de valor e a geração de renda pela

venda do excedente, visando à melhoria das condições de segurança alimentar e

nutricional dos agricultores familiares.
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Trata-se de ação incluída a partir de proposta popular no processo de revisão do

PPAG  para  o  ano  de  2012.  No  plano  em  vigência,  os  valores  previstos  são

R$1.000.000,00  para  2012  e  R$2.052.000,00  para  2013.  Porém,  na  proposta

encaminhada pelo Poder Executivo para o ano de 2013, a ação foi excluída, sob a

justificativa de que o órgão executor, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - teria redefinido suas prioridades.

Destaque-se  que  a  exclusão  de  ações  oriundas  da  aprovação  de  emendas

populares ao projeto de lei do PPAG ocorreu com frequência na revisão do plano para

o  exercício  de  2013,  enviada  a  esta  Casa  pelo  Executivo.  Essa  postura  fere  a

participação  popular  incentivada  pela  ALMG  e  distorce  a  lógica  do  planejamento

público. Isso porque o PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos e as ações,

mesmo  que  inseridas  por  emendas  populares  apresentadas  na  ALMG,  trazem

previsão para todo o período. Assim, a consideração trazida por diversos gestores de

programas  do  Executivo  de  que,  uma vez executada  a  "emenda",  referindo-se  à

execução orçamentária, a ação perde sua razão e é excluída na revisão, afronta o

caráter plurianual do plano e revela o desentendimento do próprio Poder Executivo

quanto ao aspecto do planejamento programático. A restauração de ação proposta,

pelo exposto, fere ainda o princípio da economia processual, pois exige retrabalho de

todos os órgãos envolvidos e  das entidades da sociedade civil  participantes para

recriar o que já está pronto e funcionando.

Em face dos argumentos apresentados e considerando a relevância da ação para

fortalecer a agricultura familiar e a segurança alimentar nas regiões mais carentes do

Estado, somos pela restauração da ação.  Dessa forma, opinamos pelo acolhimento

da proposta em análise na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que

dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.775/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS  BÁSICOS  PELO  AGRICULTOR  FAMILIAR  DE  REGIÕES  MAIS

CARENTES,  POSSIBILITANDO  ACESSO  E  CONSUMO  ADEQUADO  DE

CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E

COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A

FAMÍLIA.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.000.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.776/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.776/2012, do Sr. Vilmar Oliveira de Jesus, do

Instituto  Sociocultural  do  Jequitinhonha  -  Valemais  -,  encaminha  sugestão  de

alteração do  Plano Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para

incluir a restauração de uma igreja em São Gonçalo do Rio das Pedras, no Município

de Serro.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

De  acordo  com  informações  do  Sistema  de  Informações  Gerenciais  e  de

Planejamento  -  Sigplan  -,  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -

Seplag -, a restauração da Igreja de São Gonçalo do Rio das Pedras está em fase de

licitação para elaboração do projeto. Esse é um dos projetos que integra a Ação 1259

-  Minas Patrimônio  Vivo  -,  do Programa Estruturador  009 -  Circuitos  Culturais  de

Minas Gerais. O custo estimado da restauração é de R$300.000,00 e, de acordo com

a fonte citada, a licitação está em estágio avançado, devendo ser concluída em 2012.

O  prazo  de  execução  do  contrato  de  restauração  é  de  seis  meses;  portanto,  é

razoável esperar que a obra seja concluída ainda em 2013.

Como o processo de licitação já está em fase de conclusão e a previsão da duração

da obra é de seis  meses,  opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento em que se solicite  seja  encaminhado ao Iepha pedido  de

providências para que a restauração seja executada em 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.776/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.776/2012,  do  Sr.  Vilmar  Oliveira  de  Jesus,  do  Instituto  Sociocultural  do

Jequitinhonha - Valemais -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico -  Iepha - solicitando

prioridade na restauração da Igreja de São Gonçalo do Rio das Pedras, constante da

Ação  1259  - Minas  Patrimônio  Vivo  -, do  Programa Estruturador  009  - Circuitos
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Culturais de Minas Gerais -, com conclusão das obras em 2013, haja vista previsão

de seis meses para a sua execução e o fato de o processo de licitação já estar em

fase de conclusão.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.777/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.777/2012,  do  Sr.  Silvério  do  Prado,  da

Federação Interestadual dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais, propõe seja

destinada parte da arrecadação oriunda das taxas cobradas pela Copasa-MG, pela

Copanor e pela Cemig para o Fundo Estadual  de Saúde,  a fim de investir  esses

recursos nas Ações 1297 e 1186 do Programa 008.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas em Belo Horizonte,

com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

3.472/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo destinar parte da arrecadação obtida por

sociedades anônimas vinculadas ao Estado às Ações 1297 - Geração Saúde/FES e

1186 - Geração Saúde/SEEJ -, do Programa 008 - Avança Minas Olímpica.

Em que pese a boa intenção do autor dessa proposta, os recursos oriundos dessas

empresas da administração pública indireta são resultantes de prestação de serviço

público, como o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o fornecimento de

energia elétrica, cujas receitas têm destinação específica. Ademais, por se tratar de

sociedades anônimas, essas empresas somente destinam recursos de incentivo ao

esporte  ou  à  cultura,  nos  termos  da  legislação  pertinente,  após  decisão  da

assembleia de seus acionistas.
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Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.777/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.778/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.778/2012, de autoria de Adriana Dias Almeida e

Afonso Correa Diana, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais - Fetaemg -, de Jani de Oliveira Silva, do Centro de Documentação Eloy

Ferreira da Silva - Cedefes -, e de Ronaldo Antônio Pereira da Silva, sugere alteração

da Ação 4085 - Apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades

quilombolas e indígenas e tradicionais -, do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - 2012-2015, para elevação das metas física e financeira, além da ampliação

da finalidade da ação para  atendimento  de  diagnósticos gerais  das atividades de

regularização fundiária no Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise deriva da aglutinação de seis sugestões colhidas durante as

audiências públicas em Belo Horizonte, sendo que cinco delas contemplam o objeto

da Ação 4085, demandando aumento de metas físicas ou financeiras ou mesmo a

inclusão de ação similar. A sexta proposta tem como foco também um diagnóstico,

porém voltado à situação geral de acesso à terra em Minas Gerais.
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A  referida  ação  tem  por  finalidade  “elaborar  relatórios  antropológicos  de

identificação dos processos de ocupação e organização territorial e de aspectos etno-

históricos, socioculturais e econômicos; identificação física e geoprocessamento do

perímetro  territorial  de  comunidades  remanescentes  de  quilombos,  indígenas  e

tradicionais”.  Suas  metas  financeiras,  porém,  não  passam  de  uma  janela

orçamentária (R$ 10.000) que efetivamente impede a execução da ação, salvo se

houver suplementação. É pertinente, portanto, a demanda por mais recursos.

Vale  citar  que  a  execução da  citada  ação  possibilita  à  comunidade  atendida  o

cumprimento das exigências para o reconhecimento do direito de titulação definitiva

das terras ocupadas pelos remanescentes de comunidades quilombolas. Esse direito

está  garantido  no  art.  68  da  Constituição  Federal  de  1988  e  confirmado  na

Convenção Internacional  nº  169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT -

sobre povos indígenas e tribais, direitos dessas comunidades e seus descendentes.

Entendemos que a adequação financeira às metas físicas permitirá a execução dos

diagnósticos,  suprindo  a  deficiência  de  informações  e  de  técnicos  para  atuar  no

segmento social demandante.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013, e de requerimentos em

que se solicite seja encaminhado ao Instituto de Terras de Minas Gerais - Iter - pedido

de informações sobre a não execução dos recursos alocados na Ação 4085 para

2012  e  a  elaboração  de  diagnóstico  dos  diversos  programas  de  acesso  à  terra

desenvolvidos no Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.778/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Bosco.
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Data de Apresentação: Número Oficial:

Última Alteração: alterada em 30/11/12 por m12095

Valor: R$ 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4085 - Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas Por

Comunidades

Quilombolas e Indígenas e Tradicionais (despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$ 100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.778/2012,  de  autoria  de  Adriana  Dias  Almeida  e  Afonso  Correa  Diana,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

de  Jani  de  Oliveira  Silva,  do  Centro  de  Documentação  Eloy  Ferreira  da  Silva  -

Cedefes  -  e  de  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Diretor-Geral  do  Instituto  de  Terras  de  Minas

Gerais - Iter - solicitando informações sobre a não execução dos recursos alocados

na Ação 4085 para o exercício de 2012.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.778/2012,  de  autoria  de  Adriana  Dias  Almeida  e  Afonso  Correa  Diana,  da
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Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

de  Jani  de  Oliveira  Silva,  do  Centro  de  Documentação  Eloy  Ferreira  da  Silva  -

Cedefes  -  e  de  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Diretor-Geral  do  Instituto  de  Terras  de  Minas

Gerais  -  Iter  -  solicitando a  elaboração e  divulgação de diagnóstico  dos diversos

programas de acesso à terra desenvolvidos no Estado de Minas Gerais por meio de

programas e ações das esferas federal e estadual.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.779/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.779/2012, de Marlice Ornelas Lúcio, da Arteluz

- Associação dos Artesãos da Estação da Luz -, e outros, encaminha sugestão de

alteração do  Plano Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para

incluir nova ação no Programa 009 - Circuitos Culturais de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O Programa 009 - Circuitos Culturais de Minas Gerais - instituiu com sucesso o

Circuito Cultural Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e estabeleceu como meta

para  os  próximos  anos  a  implantação  da  Estação  da  Cultura  Presidente  Itamar

Franco, também na Capital. Outra ação do programa, Minas Patrimônio Vivo, que tem

escopo estadual,  é  voltada para  projetos  de  preservação do  patrimônio  histórico-

cultural  de Minas Gerais.  O programa carece, assim, de uma ação que tenha por

objetivo estimular a instituição de outros circuitos culturais nas diferentes regiões do
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Estado. Para tanto, propomos que a sugestão seja atendida por meio de introdução

de uma nova ação ao citado programa, com a finalidade de oferecer apoio técnico-

financeiro  aos  Municípios  para  a  implantação  de  equipamentos  culturais  como

estratégia de integração das políticas de cultura e fomento à instalação de circuitos

culturais no interior do Estado.

Dessa  forma, opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, a seguir redigida.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.779/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Apoio à implantação de circuitos culturais regionais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Oferecer apoio técnico-financeiro aos Municípios para a implantação de

equipamentos  culturais  como  estratégia  de  integração  das  políticas  de  cultura  e

fomento à instalação de circuitos culturais no interior do Estado.

Produto: CIRCUITO IMPLANTADO

Unidade de medida: CIRCUITO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.781/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.781/2012,  de  autoria  de  Aparecida  Maria

Martins Pereira, da Associação Comunitária Social Cultural Desportiva - ASCD -, de

Mezaque da Silva de Jesus e Leila Borges da Silva, ambos do Conselho dos Povos

Indígenas de Minas Gerais, e de Jânio Ferreira do Nascimento, solicita restauração

da Ação 4109 -  Implantação de Projetos em Territórios de Povos e Comunidades

Tradicionais - no  Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, no

âmbito do Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar.

A proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  7/11/2012  a

9/11/2012,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei  nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  devemos  esclarecer  que  a  proposição  em  comento  abrange  duas

outras  sugestões  relacionadas,  quais  sejam:  “disponibilizar  maquinários  e

implementos  agrícolas  para  a  aldeia  Xucuru  Kariri,  bem  como  os  suplementos

(sementes  e adubos)"  e  “reconhecer  e  proteger  o  conhecimento  de  comunidades

tradicionais,  como  indígenas  e  quilombolas,  para  preservação  da  sua  cultura  e

geração de renda”. Essas sugestões demonstram a preocupação dos autores, por

nós compartilhada, de se estabelecerem mecanismos que promovam a valorização

cultural e a melhoria das condições de vida dos povos e comunidades tradicionais.

Entretanto, atuando em sentido inverso, o Governo, em sua proposta de revisão do

PPAG para o exercício de 2013, excluiu uma importante ação relacionada a essas

comunidades, que é a Ação 4109 - Implantação de Projetos em Territórios de Povos e

Comunidades Tradicionais. A proposição em análise objetiva reverter essa exclusão.

Entendemos que o Governo cometeu um grande equívoco ao excluir a Ação 4109
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do PPAG, visto que, após amplas discussões realizadas em dezembro de 2011, foi

aprovada emenda de iniciativa popular aumentando suas metas físicas e financeiras

para o período de 2012-2015. Na ocasião, ficou clara a necessidade de ampliar as

metas dessa ação, em face da numerosa população indígena e quilombola existente

na zona rural do Estado. Portanto, nossa posição é pela manutenção da Ação 4109

no PPAG.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015,  para  o  exercício  de  2013,  e  de  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando informações sobre o assunto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.781/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E

COMUNIDADES TRADICIONAIS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: FORTALECER A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DOS  POVOS  E  COMUNIDADES  TRADICIONAIS  ATRAVÉS  DO  APOIO

FINANCEIRO  AO  DESENVOLVIMENTO  DE  CADEIAS  PRODUTIVAS  DE

SOCIOBIODIVERSIDADE  E  A  AMPLIAÇÃO  DA  PRODUÇÃO  ALIMENTAR  E  O

BENEFICIAMENTO DE SEUS PRODUTOS.

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 400.000,00

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.781/2012,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja  encaminhado ofício à

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando informações sobre as

atividades e resultados da Ação 4109 -  Implantação de Projetos em Territórios de

Povos e Comunidades Tradicionais, do  Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, no exercício de 2012.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.782/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.782/2012, de José Wilson Martins Júnior, da

Associação Cultural “Eu sou Angoleiro”, encaminha sugestão de alteração do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para destinação de recurso

específico para a valorização e incentivo aos mestres populares e aos grupos de

cultura de raiz do Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Lei nº 20.368, de 7/8/2012, institui o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de

Minas Gerais como uma das formas de proteção ao patrimônio cultural imaterial no

Estado. Para tanto, estabelece que indivíduos e grupos representativos da cultura

mineira  detentores  de  práticas  e  técnicas  que contribuam para  a  preservação da

memória e da diversidade cultural de Minas Gerais sejam reconhecidos, legitimados e

obtenham meios para difundir seu conhecimento.

O registro de bens imateriais ocorre com a inscrição em um dos Livros de Registro

previstos originalmente no Decreto nº 42.505, de 15/4/2002: o Livro dos Saberes, o

Livro das Celebrações,  o Livro das Formas de Expressão e o Livro dos Lugares.

Previu--se no decreto que novos livros poderiam ser criados. Assim, a lei que cria o

Registro do Patrimônio Vivo institui, em termos similares ao do decreto, a proteção e

promoção dos conhecimentos transmitidos de geração em geração, responsáveis, em

grande medida, pela identidade e pertencimento de uma dada comunidade.

Como  a  referida  norma  já  prevê  que  as  pessoas  e  os  grupos  considerados

Patrimônio  Vivo  do  Estado  possam  receber  incentivos  do  poder  público  para

difundirem seus conhecimentos, entendemos que é razoável e relevante inserir no

PPAG expressa menção a  essa  finalidade  específica  nos  programas  relativos  ao

patrimônio cultural mineiro.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e de requerimento para que seja enviado ofício à

Secretaria de Estado de Cultura solicitando que promova estudos para a formulação

da política prevista na recém-promulgada Lei Estadual nº 20.368, de 7/8/2012, que

institui o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.782/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de finalidade

Para: Promover a valorização da cultura popular e imaterial, suas festas e tradições,

sob ponto de vista da ancestralidade e suas conexões com a contemporaneidade, a

fim de valorizar os mestres cujos conhecimentos são transmitidos por meio da cultura

oral,  conforme  dispõe  a  Lei  nº  20.368,  de  7/8/2012,  que  institui  o  Registro  do

Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, e preservar a memória histórica e cultural

do Estado.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.782/2012,  de  José  Wilson  Martins  Júnior,  da  Associação  Cultural  “Eu  sou

Angoleiro”, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de  Estado  de  Cultura  para  que  promova  estudos  para  a  formulação  da  política

prevista na recém-promulgada Lei  Estadual  nº  20.368,  de  7/8/2012,  que institui  o

Registro  do  Patrimônio  Vivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para  que  os  grupos  e

mestres que constituem o Patrimônio Vivo de Minas Gerais  sejam identificados e

possam receber incentivo do Estado.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

Deputado André Quintão

Presidente da Comissão de Participação Popular

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.783/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.783/2012,  de  Maria  Alves  de  Souza,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,
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sugere alteração do programa 154 - Agenda Jovem -, do  Plano Plurianual de Ação

Governamental -  PPAG - 2012-2015, a fim de construir as diretrizes para a política

estadual para jovens do meio rural em Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa à realização de eventos para que a juventude rural

participe da construção das diretrizes da política para juventude no Estado.

De acordo com a proponente, os jovens rurais não têm participado das discussões

das  políticas  atuais,  o  que  justifica  a  criação  de  um  espaço  de  debate  de  suas

demandas.

Destaque-se que a Secretaria Estadual de Esportes e da Juventude - Seej - realiza

a  cada  dois  anos  a  Conferência  Estadual  de  Juventude,  espaço  privilegiado  de

discussão da juventude sobre a formulação e o controle das políticas públicas a eles

destinadas. A 2ª Conferência Estadual da Juventude, realizada em 2011, teve como

um  dos  eixos  de  discussão  o  tema  "Juventude  e  Campo"  para  o  qual  foram

aprovadas propostas prioritárias.

Em  2013  será  realizada  a  3ª  Conferência  Estadual  da  Juventude,  momento

oportuno para que sejam discutidas as questões da juventude rural e estabelecidas

as diretrizes  para a atuação do Estado para esse segmento.  Entendemos,  assim,

oportuno acolher a proposta na forma de requerimento à Seej.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.783/2012 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.783/2012,  de  Maria  Alves  de  Souza,  da  Federação  dos  Trabalhadores  na

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,  requer a V. Exa.,  nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude -

Seej - solicitando que a temática da juventude rural (com todos os seus segmentos:

agricultores  familiares,  agricultores  assalariados,  indígenas,  quilombolas)  seja

contemplada como eixo de discussão da 3ª Conferência Estadual da Juventude, a ser

realizada  em  2013,  e  que  a  Seej  apoie  os  Municípios  na  realização  das  etapas

preparatórias para a conferência estadual.

Sala das Reuniões, de de 2012.

Deputado André Quintão

Presidente da Comissão de Participação Popular

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.784/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.784/2012,  de  autoria  da  Sra.  Maria  Dalce

Ricas, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, e outros, sugere a

inclusão  de  ação  no  âmbito  do  Programa  182  -  Monitoramento  e  Fiscalização

Ambiental -, do  Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, de

nome “Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico”, com a finalidade de definir,

com precisão,  os  limites  das áreas consideradas prioritárias  para conservação da

biodiversidade, com meta financeira de R$1.000.000,00 em 2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  à  revisão  do  Zoneamento  Ecológico-Econômico  do

Estado de Minas Gerais - ZEE-MG -, de modo a definir, com precisão, os limites das

áreas consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade.

O ZEE-MG consiste numa grande base organizada e integrada de mapas oficiais,

concebida para oferecer um diagnóstico dos meios geobiofísico, socioeconômico e

jurídico-institucional  do  Estado,  de  modo  a  apoiar  a  gestão  territorial  fornecendo

subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a proteção e conservação da

biodiversidade  e  para  o  desenvolvimento,  segundo  critérios  de  sustentabilidade

econômica,  social,  ecológica  e  ambiental.  Trata-se  de  uma ferramenta  de  grande

importância no planejamento e na elaboração das políticas públicas e das ações em

meio ambiente,  orientando o governo e a sociedade civil  na elaboração dos seus

programas e em seus investimentos.

No  âmbito  do  ZEE,  a  definição  das  áreas  prioritárias  para  a  conservação  da

biodiversidade foi estabelecida a partir do estudo “Biodiversidade em Minas Gerais -

Um  atlas  para  sua  conservação”,  elaborado  pela  Fundação  Biodiversitas,  com  a

participação de mais de 200 especialistas e representantes das instituições ligadas ao

sistema estadual  de  meio  ambiente,  de  órgãos  ambientais  afins  e  de  empresas

privadas  cuja  atuação  possa  ter  reflexos  sobre  a  biodiversidade  nos  limites

considerados.

Porém, a escala adotada nessas análises, embora seja pertinente para um estudo

de  abrangência  estadual,  não  permite  definir,  com  precisão,  os  limites  de  uma

determinada  área  no  território  de  um  Município,  o  que  limita  sua  utilização  nos

processos de licenciamento e fiscalização ambiental.

Desse modo, consideramos pertinente a criação de ação com vistas à atualização

do  ZEE-MG,  estabelecendo,  em  escala  adequada,  as  áreas  prioritárias  para  a

conservação da biodiversidade. Assim,  opinamos pelo acolhimento da proposta em

análise na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a
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revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.784/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: .... - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  Definir,  em  escala  adequada  à  fiscalização  e  ao  licenciamento

ambiental, os limites das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade.

Produto: Revisão do ZEE concluída

Unidade de medida: Revisão do ZEE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 600.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.810/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.810/2012, de autoria do Sr. Armando Jardim

Paixão, do Hospital São Vicente de Paula, e outros, encaminha sugestão de alteração

da Ação 1110 - Caminhos de Minas -, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para asfaltamento de trechos de rodovias.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  no

Município de Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
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Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em comento foi  apresentada com o intuito  de incluir  os  seguintes

trechos nas estradas e rodovias estaduais e municipais: Virgem da Lapa a Lelivéldia e

Ijicatu, Capelinha a Itamarandiba, Araçuaí a Novo Cruzeiro, Coronel Murta a Distrito

Freire Cardoso, Almenara a Pedra Azul, Chapada do Norte a Leme do Prado e Berilo

a Lelivéldia.

À proposta original, foram aglutinadas outras duas, por incidirem sobre a mesma

ação. Uma delas visa aumentar os recursos financeiros para que se asfalte a estrada

que liga Vargem Bonita ao Distrito de São José do Barreiro, no Município de São

Roque de Minas, seguindo até a Cachoeira Casca Danta, na região Centro-Oeste de

Minas. A outra tem o objetivo de incluir o asfaltamento da Rodovia MG-164, no trecho

entre Candeias e Camacho, no âmbito da Ação 1110 - Caminhos de Minas.

Argumentam  os  autores  que  o  asfaltamento  dos  trechos  citados  é  de  extrema

importância para a circulação de pessoas, bens e serviços.

Alguns dos trechos mencionados já constam no escopo do projeto, motivo pelo qual

opinamos pela apresentação de requerimento em que se solicite seja encaminhado

ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -

pedido de providências com vistas à priorização para a execução de projeto executivo

e início de obras nos seguintes trechos: Virgem da Lapa a Ijicatu, Almenara a Pedra

Azul, Chapada do Norte a Leme do Prado e Camacho a Candeias.

Para  os  trechos de Capelinha a  Itamarandiba,  de  Araçuaí  a  Novo Cruzeiro,  de

Coronel  Murta  a  Distrito  Freire  Cardoso  e  de  Berilo  a  Lelivéldia,  opinamos  pela

apresentação  de  requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  também  ao

DER-MG pedido  de  providências  com vistas  à  priorização  para  a  contratação  de

projeto, no âmbito da Ação 1110 - Caminhos de Minas -, em 2014.

Já a rodovia correspondente ao trecho entre Candeias e Camacho é, na realidade,
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uma rodovia federal (BR-146), que está no escopo do Programa de Aceleração do

Crescimento 2 - PAC 2. Dessa forma, sugerimos a apresentação de requerimento em

que se  solicite  seja encaminhado ao Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de

Transportes - DNIT - pedido de informações sobre a pavimentação da referida BR-

146,  especialmente  do  trecho  entre  Vargem  Bonita  e  o  Distrito  de  São  José  do

Barreiro,  no  Município  de  São  Roque  de  Minas,  com  cronograma  e  previsão  de

término.

Dessa forma,  opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma dos

requerimentos acima mencionados.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.810/2012 na forma dos requerimentos em anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.810/2012, apresentada pelo Sr. Armando Jardim Paixão, do Hospital São Vicente de

Paula, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado pedido de

providências ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - com vistas à priorização, no âmbito da Ação 1110 - Caminhos de Minas -,

para a realização de projeto executivo e início de obras nos seguintes trechos: Virgem

da Lapa a Ijicatu, Almenara a Pedra Azul,  Chapada do Norte a Leme do Prado e

Camacho a Candeias.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.810/2012, apresentada pelo Sr. Armando Jardim Paixão, do Hospital São Vicente de

Paula, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado pedido de

providências ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - com vistas à priorização, no âmbito da Ação 1110 - Caminhos de Minas -,

para  a  contratação  de  projeto,  em  2014,  para  os  seguintes  trechos:  Capelinha  a

Itamarandiba, Araçuaí a Novo Cruzeiro, Coronel  Murta a Distrito Freire Cardoso e

Berilo a Lelivéldia.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.810/2012, apresentada pelo Sr. Armando Jardim Paixão, do Hospital São Vicente de

Paula,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ao

Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  -  DNIT  -  pedido  de

informações  sobre  a  pavimentação  da  BR-146,  que  está  inserida  no  escopo  do

Programa de Aceleração do Crescimento 2 - PAC 2 -, especialmente do trecho entre

Vargem Bonita e o Distrito de São José do Barreiro, no Município de São Roque de

Minas, com apresentação do cronograma e da previsão de término.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.819/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.819/2012, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema,  da  Ministério  Público  -  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude,  e

outros,  sugere  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das  Politicas  de

Direitos Humanos -,  do  Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG - 2012-

2015, para restauração da Ação 4035 - Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares

e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente -, excluída no projeto de lei de
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revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa à restauração da Ação 4035 - Apoio à Estruturação dos

Conselhos Tutelares  e  Municipais  dos  Direitos  da  Criança e  do Adolescente  -  no

Programa 162 -  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos  -,  no  PPAG

2012-2015,  exercício 2013. A ação que se pretende restaurar tem a finalidade de

conceder apoio técnico e financeiro aos conselhos municipais dos direitos da criança

e do adolescente e aos conselhos tutelares.

A Ação 4035 foi excluída da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício

2013, sob o argumento de redefinição de prioridade do órgão.

Importa lembrar que, em todas as audiências públicas realizadas para a discussão

do  PPAG,  desde  2003,  conselheiros  e  ativistas  pelos  direitos  da  criança  e  do

adolescente  apresentaram demandas  que não  foram devidamente  atendidas  pelo

poder público, como a disponibilização de veículo para o atendimento de denúncias

em áreas  urbanas  e  rurais  de  difícil  acesso,  o fornecimento  de  equipamentos  de

informática  que  permitam o  acesso  ao  Sistema de  Informação  para  a  Infância  e

Adolescência  -  Sipia  -  e  a  manutenção  de  equipe  técnica  de  suporte  aos

conselheiros, entre outras. Essas carências, em nosso entendimento, comprometem

a gestão da política dos direitos da criança e do adolescente e, por essa razão, a

cooperação do Estado, por meio de recursos destinados ao Fundo para a Infância e a

Adolescência - FIA -, com os conselhos tutelares e os conselhos municipais torna-se

imprescindível.

Em razão da importância das atividades desses conselhos para a promoção e a

defesa dos direitos da criança e do adolescente, entendemos que a restauração da
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Ação 4035 é oportuna.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.819/2012  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  3.471  e  3.472/2012

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

* -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 700.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$700.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: R$100.000,00 - Compra de Veículo para os Conselhos Tutelares

de Belmiro Braga e de Januária (R$50.000,00 para Cada) (despesas de capital)

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$ 700.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$700.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$700.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.849/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.849/2012, de autoria do Sr. Renato Carlos da

Silva,  da  Câmara  Municipal  de  São  Roque  de  Minas,  encaminha  sugestão  de

alteração do Programa 116  -  Estradas Vicinais de Minas  -, do  Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  pedindo  providência  para  facilitar  a

retirada  local  de  cascalho  e  a  utilização  desse  material  para  cascalhamento  de

estradas vicinais, limitada por questões de meio ambiente.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  5/11/2012,  em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa facilitar  a utilização de cascalho de retirada local

para cascalhamento de estradas vicinais, limitada por questões de meio ambiente.

Argumenta  o  autor  que  a  utilização  desse  cascalho  possibilitaria  a  existência  de

estradas mais adequadas, o que facilitaria o escoamento da produção agrícola por

falta de estradas adequadas.

Assim,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos em que se pleiteie sejam solicitados à Secretaria Estadual de Meio
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e ao Departamento Nacional de

Produção Mineral - DNPM - estudos sobre a viabilidade de autorizar a retirada de

cascalho local  para tratamento de estradas vicinais  e ainda informações sobre os

procedimentos relativos ao licenciamento/autorização dessa atividade.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.849/2012 na forma dos requerimentos em anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.849/2012, apresentada pelo Sr. Renato Carlos da Silva, da Câmara Municipal de

São  Roque  de  Minas,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado à

Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad -

pedido  de  informações  sobre  os  procedimentos  relativos  ao

licenciamento/autorização  para  a  retirada  de  cascalho  local  para  tratamento  de

estradas vicinais, bem como solicitação de realização de estudos sobre a viabilidade

de autorizar essa atividade.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.849/2012, apresentada pelo Sr. Renato Carlos da Silva, da Câmara Municipal de

São Roque de Minas,  requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ao

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - pedido de informações sobre

os procedimentos relativos ao licenciamento/autorização para a retirada de cascalho

local para tratamento de estradas vicinais, bem como solicitação de realização de
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estudos sobre a viabilidade de autorizar essa atividade.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.851/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.851/2012, de autoria do Sr.  Sérgio Cândido

Bomfonte,  encaminha  solicitação  de  alteração  da  Ação  4657  -  Recuperação  e

Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não Pavimentada -, do Plano Plurianual

de Ação Governamental  -  PPAG - 2012-2015, para garantir  a  ligação asfáltica do

trecho denominado Buraco Fundo, via Sobragy até Belmiro Braga.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexada a

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.852/2012,  também  de  autoria  do  Sr.  Sérgio

Cândido Bomfonte, conforme determina o art.173, § 2º, do Regimento Interno.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa garantir  a  ligação asfáltica  do  trecho denominado

Buraco Fundo, via Sobragy até Belmiro Braga, que tem uma extensão de 12 km. A

Proposta de Ação Legislativa nº 1.852/2012, anexada à proposição em comento, visa

à reforma da ponte de ferro localizada no supracitado trecho, no Distrito de Sobragy.

Argumenta o autor que a ligação de Belmiro Braga a Matias Cardoso é de grande

importância para a população da região.

Para que sejam tomadas as devidas providências para a melhoria da estrada e

reforma  da  ponte,  entendemos  ser  necessário  o  encaminhamento  de  um

requerimento  em  que  se  pleiteie  sejam  solicitados  à  Secretaria  de  Estado  de
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Transportes e Obras Públicas - Setop - estudos sobre as intervenções necessárias na

ligação entre Belmiro Braga e Matias Barbosa, incluindo a reforma da ponte de ferro

no Distrito de Sobragy, a fim de facilitar o tráfego no referido trecho.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.851/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.851/2012, apresentada pelo Sr.  Sérgio Cândido Bomfonte, requer a V. Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado de

Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -  solicitando  estudo  das  intervenções

necessárias na ligação entre Belmiro Braga e Matias Barbosa, incluindo a reforma da

ponte de ferro no Distrito de Sobragy, com o objetivo de facilitar o tráfego no referido

trecho.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.854/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.854/2012, de autoria da Sra. Marília Gonçalves

Andrade de Oliveira,  da  Associação dos  Moradores do  Bairro  Veneza ,  e  outros,

encaminha sugestão de alteração da Ação 1103  - Rede de Metrô da RMBH  -,  do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para ampliação do

metrô na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,
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em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa ampliar a rede do metrô na Região Metropolitana de

Belo Horizonte - RMBH. Argumentam os autores que a rede de metrô existente não é

suficiente para atender as crescentes demandas de circulação urbana da população

da RMBH.

A Ação 1103 - Rede de Metrô da RMBH - tem como finalidade administrar, operar,

manter,  conservar  e  explorar  a  rede  de  metrô  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte e, embora não esteja explícito em sua finalidade, a ampliação da rede de

metrô na RMBH está no escopo da ação, tendo, inclusive, recursos já previstos para

o exercício 2013. Ainda assim, entendemos ser necessária a correção da finalidade

da Ação, para melhor compreensão da população sobre seus objetivos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.854/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1103 - REDE DE METRÔ DA RMBH

Mudança de finalidade:

Para: AMPLIAR, ADMINISTRAR, OPERAR, MANTER, CONSERVAR E EXPLORAR

A REDE DE METRÔ DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.857/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.857/2012, de autoria do Sr.  Carlos Einstein

Gomes Diniz,  encaminha proposta de mudança da apresentação da estrutura dos

programas e ações do PPAG 2012-2015, com vistas a uma melhor visualização pelos

interessados, principalmente no que se refere aos impactos das políticas na melhoria

da vida da população mineira.

A proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  5  a  13  de

novembro de 2012, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  popular  em  tela  sugere  mudança  na  forma  de  apresentação  de

programas  e  ações  previstos  no  Plano  Plurianual,  sob  a  justificativa  de  que  a

apresentação  tanto  dos  programas  como  das  ações  do  PPAG  se  prende  quase

estritamente  ao  lado  técnico  e  não  permite  que  o  cidadão  tenha  o  devido

entendimento de seus impactos no cotidiano. O proponente ressalta que as políticas

públicas  estaduais  devem  contemplar  a  dimensão  humana,  ou  seja,  que  as

apresentações do PPAG, tanto na estrutura do Plano quanto nas audiências públicas

da ALMG, precisam contemplar as entregas e os resultados das políticas públicas

que produziram impacto na sociedade, proporcionando, dessa forma, mais clareza

para  o  cidadão  que  não  tenha  conhecimento  técnico  relativo  a  planejamento  e

orçamento públicos.

O planejamento público em Minas Gerais está estruturado pela seguinte lógica: o

PMDI é o plano de longo prazo, que traça os grandes rumos que conduzirão à visão

de futuro nele estabelecida; o PPAG detalha, em médio prazo, os programas e as

ações  de  forma  concreta  e  quantificada,  com  as  metas  físicas  e  financeiras
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correspondentes; a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - orienta a elaboração da

Lei Orçamentária Anual - LOA - , que traz para o curto prazo os programas e as ações

previstas no PPAG para serem executadas a cada exercício.  Todas essas lei  que

definem  e  operacionalizam  a  execução  das  políticas  públicas  estaduais  são

elaboradas  de  maneira  articulada,  o  que  promove  o  devido  alinhamento  do

planejamento e orçamento estadual.

Seguindo a inovação do PMDI 2011-2030, o PPAG 2012-2015 foi elaborado sob o

eixo Estado Aberto e em Rede, que busca efetivar as entregas de bens e serviços

destinados à população por meio de uma gestão transversal, regionalizada e aberta à

participação da sociedade civil. Programas e ações são apresentados de modo mais

amplo,  de maneira que em uma única ação se encontra mais  de  um produto ou

entrega  à  população.  As  ações  dos  programas  estruturadores  de  governo  são

desdobradas, no nível interno de gestão, em subprojetos e subprocessos, mas não

são  visualizadas  no  PPAG  2012-2015.  Isso  dificulta  o  devido  entendimento  pela

população  da  execução  da  política  pública  de  cada  área  de  governo  -  saúde,

educação,  ciência  e  tecnologia,  cultura,  entre  outras.  Faz-se  necessária  a

apresentação do detalhamento das ações dos programas estruturadores para toda a

população mineira, para que haja transparência e publicidade das atividades públicas,

princípio fundamental da administração pública.

Como o Plano Plurianual já está em plena execução no ano de 2012, alterar sua

estrutura,  por  meio  da  abertura  de  novas  ações  que  detalhem  as  ações  dos

programas estruturadores, não permitiria o monitoramento do Plano, a comparação

anual de sua execução, tampouco sua avaliação ao final de 2015. Uma alternativa

para permitir a transparência dos subprocessos e subprojetos em cada ação seria a

publicação de relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG

2012-2015, a partir do primeiro relatório de 2013 - que contempla os meses de janeiro

e fevereiro -, e aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-2015, exercícios 2014 e

2015,  com  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação dos  programas

estruturadores, o detalhamento do produto, a execução física e financeira de cada

subprojeto e subprocesso, assim como as principais entregas efetivadas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
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emenda ao texto do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do

PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013, incluindo a publicação de relatório anexo

aos  relatórios  institucionais  de  monitoramento  do  PPAG  2012-2015  -  que  são

bimestrais  e  elaborados  pela  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -

Seplag -, e aos projetos de lei  de revisão do PPAG 2012-2015, exercícios 2014 e

2015, e de requerimento em que se solicita seja encaminhado à Seplag pedido de

providências para a publicação de relatórios anexos aos relatórios institucionais de

monitoramento  e  aos  projetos  de  lei  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  os

exercícios de 2014 e 2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.857/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Bosco - Duarte Bechir.

EMENDA Nº...

Acrescente-se o seguinte § 4º ao art. 2º:

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -  Seplag -  publicará relatório

anexo aos relatórios institucionais bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015

e aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-2015, para os exercícios 2014 e 2015,

contendo:

a)  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores,  o  detalhamento  do  produto,  a  execução  física  e  financeira,  assim

como  as  principais  entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no

relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015;

b)  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores, com a descrição e o produto dos sub-projetos e sub-processos, no

relatório anexo aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-2015, exercícios 2014 e

2015.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.857/2012,  apresentada por  Carlos  Einstein  Gomes  Diniz,  requer  a  V.  Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, solicitando providências para a publicação de relatório anexo aos relatórios

bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015, a partir do primeiro relatório de

2013, e aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-2015, exercícios 2014 e 2015,

com o conteúdo que se segue:

a)  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores,  o  detalhamento  do  produto,  a  execução  física  e  financeira,  assim

como  as  principais  entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no

relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015;

b)  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores, a descrição e o produto dos sub-projetos e sub-processos por ação

dos programas estruturadores, no relatório anexo aos projetos de lei de revisão do

PPAG 2012-2015, exercícios 2014 e 2015.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.252/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei nº 15.467,

de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

do Poder Executivo, e dá outras providências.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

A requerimento do Deputado Elismar Prado, publicado em 26/10/2012 no “Diário do

Legislativo”, foi também o projeto distribuído a esta Comissão de Cultura para análise,
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nos termos do art. 102, XVII, combinado com o art. 183, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  sob comento propõe a criação dos cargos de Analista de TV e

Técnico de TV da Fundação Cultural e Educativa TV Minas, bem como de funções

gratificadas, com vistas à reestruturação dos quadros funcionais da referida entidade.

A Comissão de Constituição e Justiça, apresentou em seu parecer o Substitutivo nº

1 ao projeto, de modo a adequar aspectos jurídicos, constitucionais e legais do texto

apresentado à legislação vigente.

A Comissão de Administração Pública,  em suas ponderações sobre o mérito da

proposição, apresentou a Emenda nº 1 ao Substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  incorporando  conteúdo  de  proposição  do  Governador  do

Estado enviada por  meio  da  Mensagem nº  284,  de  2012.  De acordo com o  seu

parecer, as alterações propostas no projeto em epígrafe obedecem aos requisitos de

similaridade de atribuições, complexidade de funções e escolaridade exigidos para os

cargos transformados. Além disso, foi devidamente informado o impacto financeiro de

todas  as  modificações  propostas,  o  que será  ainda objeto  das  considerações  da

comissão competente.

Consideramos que a proposição contribui para a profissionalização da área cultural

no Estado, tanto no que se refere aos aspectos da política de pessoal quanto no que

diz  respeito  à  prestação  de  serviços  culturais  de  forma  mais  eficiente  para  a

população.

Conclusão

Em razão dos argumentos expendidos, somos favoráveis a aprovação do Projeto

de Lei nº 3.252/2012, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente e relatora - Carlos Mosconi - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.392/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa por intermédio da
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Mensagem no 275/2012, a proposição em epígrafe “altera a Lei nº 18.401, de 28 de

setembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica

às pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional do Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/8/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

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

Fundamentação

A proposição  em  análise  objetiva  alterar  a  lei  estadual  que  autoriza  o  Poder

Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem

egressos do sistema prisional  do Estado. As mudanças consistiriam em ampliar  a

reinserção  no  mercado  de  trabalho  de  condenados  pela  Justiça,  incluindo  como

beneficiários, além dos egressos do sistema prisional do Estado, os condenados em

cumprimento de prisão domiciliar, bem como em aumentar a subvenção econômica,

que  continua  a  ser  disponibilizada  trimestralmente,  para  dois  salários  mínimos

mensais por contratado.

Segundo a justificação que acompanha a proposição, a medida visa a ampliar a

absorção,  pelo  mercado de trabalho  formal,  dos egressos e  dos condenados  em

cumprimento de prisão domiciliar, como forma de reintegração social.

A subvenção é  matéria  afeta  ao  âmbito do direito  financeiro  e  configura-se em

modalidade  de  intervenção  do  Estado  no  campo  do  domínio  econômico.  Tal

intervenção foi permitida pela Constituição Federal, no seu art. 174, que estabelece:

“como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na

forma  da  lei,  as  funções  de  fiscalização,  incentivo  e  planejamento,  sendo  este

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado” (grifo nosso).

Isso  porque  o  incentivo  a  que  se  refere  o  dispositivo  constitucional  pode  se

concretizar  pela  concessão  de  benefícios  fiscais,  subvenções,  subsídios  e  outras

medidas de natureza positiva, pois a sanção é substituída por incentivos oferecidos

pela  lei  a  quem participe  de  determinada atividade de interesse geral,  estando o
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incentivo, nesse caso, vinculado por prescrições que correspondem aos benefícios

usufruídos.  Penetra-se,  assim,  no  campo  do  direito  premial,  substituindo-se  o

comando imperativo pelo convite.

A intervenção, no presente caso, se dá por “indução”, sendo utilizada para estimular

a iniciativa privada a empreender ações que a lei não poderia impor coercitivamente

aos particulares. Assim, por meio da concessão de incentivos fiscais, subvenções e

outros  mecanismos  de  fomento,  o  poder  público  busca  convencer  as  empresas

privadas  a  se  engajarem  em  ações  de  responsabilidade  social,  realizando

investimentos em educação, assistência social, meio ambiente, cultura, entre outras

áreas.

Desse  modo,  respeitados  os  limites  constitucionais,  o  Estado  pode  e  deve

implementar,  pela  via  legal,  essa  função  social  ativa,  impondo  aos  titulares  de

empresa  obrigações  positivas  para  além  dos  resultados  úteis  inerentes  à  própria

atividade econômica.

Ademais, deve-se destacar que tal medida possibilita a concretização dos princípios

constitucionais da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana,

que se destinam aos Poderes Executivo,  Legislativo e Judiciário,  condicionando a

atuação destes.

Saliente-se que a subvenção é incentivo que não tem natureza fiscal. Dessa forma,

ainda que normas instituidoras de subvenção econômica se assemelhem a normas

de incentivos fiscais, com estas não se confundem.

A concessão de subvenções pelo poder público está subordinada à satisfação das

normas constantes no art. 12, §3o, da Lei Federal no 4.320, de 1964, o qual, por sua

importância, transcrevemos:

“Art. 12 - A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:

(...)

§  3º  -  Consideram-se  subvenções,  para  os  efeitos  desta  Lei,  as  transferências

destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se

como:

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de

caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa;
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II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas

de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.” (Grifo nosso.)

Vê-se,  pois,  que  se  consideram  subvenções  as  transferências  de  recursos

destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas.

Por seu turno, consideram-se transferências correntes, em conformidade com o §2o

do citado art. 12 da Lei Federal no 4.320, as dotações previstas no orçamento para

cobrir despesas para as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou

serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender entidades

de direito público ou privado.

Deverão  ser  atendidas  as  condições  estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias - LDO -, a qual, conforme preceitua a Lei Complementar Federal no

101,  de  2000  -  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  deverá  conter  “normas

relativas  ao  controle  de  custos  e  à  avaliação  dos  resultados  dos  programas

financiados com recursos dos orçamentos” (art.  4o,  inciso I,  alínea “e”)  e “demais

condições  e  exigências  para  transferências  de  recursos  a  entidades  públicas  e

privadas”  (art.  4o,  inciso  I,  alínea  “f”).  É  importante  ressaltar  que  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, que contém normas gerais de finanças públicas, é

de observância  compulsória  de  todos os entes da  Federação.  Informamos que o

atendimento às exigências da LRF será avaliado em momento oportuno, quando da

análise pela comissão de mérito competente.

No que respeita à transferência de recursos públicos para o setor privado, o art. 26

da LRF determina que somente mediante lei específica poderá haver destinação de

recursos para atender a pessoas físicas ou jurídicas, havendo dotação orçamentária

e compatibilidade com a LDO.

A exigência de lei específica significa que, para a concessão de subvenção, deve

haver lei que autorize e identifique as entidades beneficiárias. Não se exige, contudo,

a edição de uma lei para cada entidade, podendo existir apenas uma lei relacionando

as diversas entidades que poderão vir a ser beneficiadas, a qual vigerá por tempo

indeterminado, ou seja, valerá para mais de um exercício financeiro ou até que lei

posterior a revogue ou altere. Diz-se, portanto, que a lei deve ser específica, porque

deverá tratar exclusivamente da subvenção, não podendo regular concomitantemente
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outras matérias. Dessa forma, não é suficiente a mera autorização por via da Lei do

Orçamento Anual ou de crédito adicional.

Não se pode esquecer, ainda, a necessidade de que o auxílio seja de interesse

público devidamente comprovado, uma vez que se trata de dinheiro público, que deve

ser  administrado  consoante  os  princípios  da  legalidade  e  da  moralidade

administrativa.

Além disso, como se trata de ano eleitoral, algumas considerações merecem ser

feitas. A Lei Federal no 9.504, de 1997, alterada pela Lei Federal no 11.300, de 2006,

que  modificou  as  condutas  vedadas  aos  agentes  políticos  previstas  no  art.  73,

acrescentando-lhe o §10, assim prevê:

“Art.  73  -  São proibidas  aos  agentes  públicos,  servidores  ou  não,  as  seguintes

condutas  tendentes  a  afetar  a  igualdade  de  oportunidades  entre  candidatos  nos

pleitos eleitorais:

(...)

§ 10 - No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de

bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de

calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados

em  lei  e  já  em  execução  orçamentária  no  exercício  anterior,  casos  em  que  o

Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e

administrativa”.

A expressão “bens, valores ou benefícios” deve ser interpretada na amplitude de

seu sentido, abarcando, inclusive, benefícios de cunho financeiro, o que abrangeria a

subvenção  concedida  pelo  Poder  Público.  Já  com  relação  ao  termo  “e  já  em

execução orçamentária no exercício anterior”, resta concluir que se reputam regulares

-  e,  portanto,  excluídos  da  vedação  -  os  repasses  financeiros  feitos  pela

administração pública decorrentes de programação anterior, sendo que o orçamento

do ano eleitoral deve prever a continuidade desses programas.

O Tribunal Superior Eleitoral - TSE - já se manifestou em caso similar e recente, em

sede  de  Agravo  Regimental  em  Recurso  Especial  Eleitoral  n° 999874789,  em

1º/3/2011, quando decidiu:

“Agravo Regimental.  Recurso Especial.  AIME. Art.  73,  § 10, da Lei  nº 9.504/97.
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Programa Social.  Cestas Básicas. Autorização em lei e execução orçamentária no

exercício anterior. Aumento do benefício. Conduta vedada não configurada.

1.  A continuação de programa social  instituído  e  executado  no ano anterior  ao

eleitoral não constitui conduta vedada, de acordo com a ressalva prevista no art. 73,

§10, da Lei nº 9.504/97.

2. Consta do v. acórdão recorrido que o "Programa de Reforço Alimentar à Família

Carente" foi instituído e implementado no Município de Santa Cecília/SC em 2007,

por meio da Lei Municipal nº 1.446, de 15 de março de 2007, de acordo com previsão

em lei orçamentária de 2006. Em 19 de dezembro de 2007, a Lei Municipal nº 1.487

ampliou  o  referido  programa  social,  aumentando  o  número  de  cestas  básicas

distribuídas de 500 (quinhentas) para 761 (setecentas e sessenta e uma).

3.  No  caso,  a  distribuição  de  cestas  básicas  em  2008  representou  apenas  a

continuidade de política pública que já vinha sendo executada pelo município desde

2007. Além disso, o incremento do benefício (de 500 para 761 cestas básicas) não foi

abusivo,  razão  pela  qual  não  houve  ofensa  à  norma  do  art.  73,  §10,  da  Lei  nº

9.504/97.

4. Agravo regimental desprovido.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento”.

Por  fim,  é  importante  dizer  que  os  fatores  decisivos  para  a  concessão  de

subvenções devem pautar-se pelos princípios constitucionais e, sempre que possível,

com a imposição de critérios de custo-benefício ou custo-efetividade.

Não resta dúvida de que a matéria se insere no domínio da competência legislativa

estadual,  conforme estabelece o inciso I  do art.  24 da Constituição da República,

segundo  o  qual  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre direito financeiro.

No que toca à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  não há nada que

impeça  a  tramitação  da  proposta,  já  que  inexiste  norma  instituidora  de  iniciativa

privativa nesse sentido.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.392/2012 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1° da Lei n° 18.401, de 28 de setembr o de 2009, a que se refere o art.

1° do Projeto de Lei n° 3.392/2012, a seguinte reda ção:

“Art. 1° - (...)

'Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conc eder subvenção econômica às

pessoas  jurídicas  que  contratarem,  na  forma  estabelecida  em  regulamento,

observadas as normas contidas nesta lei, na Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de

1984, e na Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994:

I - egressos do sistema prisional do Estado;

II - condenados em cumprimento de prisão domiciliar nas hipóteses previstas no art.

117  da  Lei  Federal  n° 7.210,  de  1984,  ou  por  decisã o  judicial  em  virtude  de

inexistência de vaga no sistema prisional.'.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.392/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.392/2012 “altera a Lei nº

18.401,  de  28/9/2009,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  subvenção

econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional do

Estado”.

O projeto foi  distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,  de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade da matéria

com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposta, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar a Lei nº 18.401, de 2009, que
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trata  da  concessão  de  subvenção  econômica  pelo  Estado  às  empresas  que

contratarem egressos do sistema prisional. A modificação proposta amplia o escopo

da  norma,  permitindo  que  o  incentivo  concedido  pelo  poder  público  se  aplique

também à contratação de sentenciados em cumprimento de prisão domiciliar. Propõe

também triplicar o valor “per capita” repassado à empresa subvencionada.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  concluindo  pela  consistência  jurídica  da

proposição, apresentou a Emenda nº 1, que apenas aperfeiçoa a redação do art. 1º.

Trata-se de iniciativa que aperfeiçoa ação governamental existente, a qual tem por

finalidade a inserção do apenado e do egresso do sistema prisional no mercado de

trabalho e na sociedade. É medida relevante que visa, ao fim e ao cabo, a redução

dos índices de reincidência criminal e da consequente reentrada no sistema prisional.

A Lei  nº  18.401,  que  se  pretende  alterar,  está  vinculada  ao  Projeto  Regresso,

disciplinado no Decreto nº 45.119, de 2009, e possibilita que empresas que admitam

egressos do sistema prisional recebam uma subvenção trimestral no valor de dois

salários mínimos para cada contratado, durante um período de 24 meses. Com a

mudança, também poderão ser empregados condenados em prisão domiciliar,  e o

valor subvencionado passa a ter periodicidade mensal. O projeto aludido está inserto

no Programa de Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional - Presp -, da

Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -, que atendeu 2.628 egressos em

2009 e 3.440 em 2010,  não necessariamente  mediante concessão de subvenção

econômica ao empregador.

O direito ao trabalho é componente da dignidade da pessoa humana e fator de

socialização  do  indivíduo.  A Constituição  da  República  qualifica  o  trabalho  como

direito social, ao dispor no art. 6º que “são direitos sociais a educação, a saúde, o

trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Lei nº 11.404, de 1994, que contém normas de execução penal,  estabelece o

trabalho como um dos principais meios de ressocialização do preso e do egresso do

sistema penal. Dispõe seu art. 3º que o preso permanece detentor de direitos sociais

(art. 3º), e que o tratamento penitenciário ocorre mediante atividades laborais, entre

outras  (art.  24).  Harmoniza-se,  a propósito,  com o disposto na Lei  de Execuções
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Penais Federal - Lei nº 7.210, de 1984 -, segundo a qual o trabalho do condenado é

“dever social e condição de dignidade humana”, dotado de “finalidade educativa e

produtiva” (art. 28).

Ainda segundo a Lei nº 11.404, o trabalho é obrigatório para o sentenciado (art. 39)

e  será  estabelecido  segundo  critérios  pedagógicos  e  psicotécnicos,  tendo-se  em

conta as exigências do tratamento. Note-se, contudo, que o condenado está sujeito a

regras  diferenciadas  na prática  laboral.  Cumpre  registrar,  portanto,  que o  público

adicionado à previsão legal pela proposição em análise não se submete, em princípio,

à legislação trabalhista, conforme o art. 28, § 2º, da Lei Federal nº 7.210, de 1985.

Sujeita-se, em tese, a regramento especial, o que pode incidir, por exemplo, sobre a

formação do custo da folha salarial da empresa selecionada.

A remuneração do trabalho do condenado deverá ser feita mediante tabela. Nos

termos do art.  51 da Lei nº 11.404, tal  competência cabe a órgão específico ou à

Comissão Técnica de Classificação. Conforme o art.  52 da mesma lei estadual,  a

prestação de serviço pelo sentenciado será de cunho pedagógico, com vistas a sua

reintegração  na  sociedade,  não  implicando  vínculo  empregatício.  O  sentenciado

deve, ainda, ser informado sobre sua remuneração. Sua jornada será de 6 a 8 horas

diárias,  com descanso aos  domingos  e  feriados,  segundo  o  art.  33  da  citada  lei

federal. Determina ainda o art. 50 da lei que trata da execução penal no Estado que é

obrigatório haver seguro contra acidentes em benefício do preso. O descumprimento

de obrigações no trabalho pelo condenado é infração administrativa relacionada a seu

regime de cumprimento de pena.

Observe-se,  porém,  que  os  diferentes  regimes  jurídico-laborais  de  egresso  e

condenado  em  cumprimento  de  prisão  domiciliar  não  afetam  a  necessidade  de

conferir tratamento semelhante a ambos no tocante a oportunidade no mercado de

trabalho. Nos dois casos há a sujeição a uma mesma lógica de exclusão social e

impulso  à  reincidência  criminal,  que  se  pretende  romper  com  iniciativas  como a

presentemente debatida.

A importância da medida prevista no projeto de lei examinado é perceptível a partir

de uma análise simples do perfil do preso, beneficiário indireto da ação estatal neste

caso. Segundo dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias - SIIP -, do
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Departamento Nacional Penitenciário, aproximadamente metade dos sentenciados no

Brasil ficam sujeitos a penas de até 8 anos, com 21% condenados a penas de até 4

anos; 29% de 4 a 8 anos; 22% de 8 a 15 anos; 10% de 10 a 20 anos; 8% de 21 a 30

anos; 8% de 31 a 50 anos; e 2% de 51 anos e mais. Em Minas Gerais são mais de 50

mil presos, majoritariamente desprovidos de formação escolar adequada, capacitação

para o trabalho suficiente e experiência profissional relevante.

Essas características também constam em informações do SIIP, que evidenciam

uma população carcerária  predominantemente  masculina  (96% são homens);  dos

quais 95% muito pobres; 65% negros ou mulatos; 60% entre 18 e 30 anos. Deles, 8%

são analfabetos;  57% tem o  ensino  fundamental  incompleto;  12% completaram o

fundamental; e 10% têm o ensino médio incompleto. Apenas 7% têm o ensino médio

e meros 1,1% alcançaram a universidade, entre os quais 0,4% completou o curso

superior. Não é de se espantar que a reincidência ultrapasse o percentual de 80%.

Em função dessa deficiência escolar, tem havido, no âmbito do Projeto Regresso,

investimento  em  formação  educacional  e  profissional  do  preso.  Diagnóstico

institucional realizado nas Apacs comprovou que a realidade mineira se assemelha à

nacional,  com  mais  de  60%  dos  apenados  tendo  apenas  ensino  fundamental

incompleto e quase nenhuma qualificação profissional.

Entre  2009  e  2012  foram  centenas  de  egressos  absorvidos  pelo  mercado  de

trabalho em função do fomento governamental  previsto na Lei nº  18.401,  que, ao

beneficiar as empresas participantes, sujeita-as previamente ao disposto em edital de

credenciamento, cujas formalidades e procedimentos necessitam ser integralmente

obedecidos. Os candidatos às vagas de trabalho, por seu turno, são encaminhados

para entrevistas nos Centros de Prevenção à Criminalidade - CPCs -, que compõem

o Presp e oferecem ao egresso acompanhamento psicológico, jurídico e assistência

social.

Recorde-se que o Projeto Regresso conta com parceria entre o Estado e o Instituto

Minas pela Paz e, no campo da formação escolar e profissional, com entidades como

Sesi e Senai. Entre as principais empresas que têm empregado egressos, podem ser

citadas a Usiminas, a Fiat e as Construtoras Masb e Habitare.

Não por acaso, a estratégia governamental de concessão de subvenção econômica
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vinculada à contratação de egressos foi indicada para receber, em 2010, o prêmio

Innovare, destinado a práticas inovadoras realizadas por magistrados, membros do

Ministério  Público estadual  e federal,  defensores públicos e advogados públicos e

privados  de  todo  Brasil,  que  estejam  aumentando  a  qualidade  da  prestação

jurisdicional e contribuindo com a modernização da justiça brasileira. Tem recebido,

outrossim, apoio do Ministério Público do Trabalho.

Cumpre  assinalar,  enfim,  que,  se  a  ampliação  do  público-alvo  é  facilmente

explicável nos termos acima expendidos, o aumento do valor subvencionado não está

devidamente motivado. Propõe-se que a empresa subvencionada passe a receber

trimestralmente, para cada pessoa empregada, um valor de seis salários mínimos.

Hoje são dois salários mínimos e não foram apresentados informações ou dados que

justifiquem triplicar esse valor. Trata-se de inversão de recursos públicos em benefício

de particular,  que deve ser analisada com o devido cuidado. Tal análise, contudo,

deverá  ser  feita  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos

termos do art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno, ficando este parecer restrito ao art.

102, XV, alíneas “a”, “c” e “d”, do referido diploma. E quanto a esses aspectos não há

como se negar as virtudes da proposição.

O projeto de lei merece aprovação porque amplia programa meritório e contribui

para  tornar  o  sistema de justiça  criminal  mais  eficiente  e  possibilitar  não  apenas

resultados  coerentes  com  finalidades  juridicamente  estatuídas,  mas  efetiva

diminuição  de  indicadores  de  reincidência  criminal,  violência  e  demais  problemas

sociais derivados de práticas delituosas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.392/2012 com

a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.587/2012

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública

Relatório
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De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de mérito, nos termos

do art. 102, I, do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia 6/12/2012, foi acatada

sugestão  de  substitutivo  do  Deputado  Rogério  Correia,  o  que  deu  ensejo  à

apresentação  de  nova  redação  do  parecer,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  138  do

mencionado regimento.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  objetiva  criar,  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em

Comissão do Quadro de Pessoal  dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do

Estado, a que se refere o Anexo III da Lei nº 16.180, de 2006, os seguintes cargos: 1

cargo de Superintendente, padrão MP-83; 3 cargos de Coordenador II, padrão MP-

75; 1 cargo de Coordenador I, padrão MP-71; 2 cargos de Assessor Administrativo do

PGJ, padrão MP-83; 1 cargo de Assessor IV, padrão MP-73; 2 cargos de Assessor III,

padrão MP-70; 2 cargos de Assessor II, padrão MP-67; e 20 cargos de Assessor I,

padrão MP-59, perfazendo o quantitativo de 32 cargos comissionados.

A proposição determina que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão

por conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado

o  disposto  na  Lei  Complementar  nº  101,  de  2000,  conhecida  como  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Na justificação do projeto, o Chefe do Ministério Público alega que “a proposição

justifica-se  pela  necessidade  de  se  prover  o  núcleo  de  negociação  de  conflitos

ambientais e as promotorias de justiça instaladas nas comarcas localizadas na região

Norte  de  Minas  e  nas  comarcas-sedes  de  Municípios  com  baixo  índice  de

desenvolvimento humano do nosso Estado com o número adequado de servidores,

visando a resguardar a produtividade e celeridade da atuação ministerial”.

O  Ministério  Público,  na  qualidade de órgão essencial  à  função jurisdicional  do
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Estado,  tem  a  atribuição  constitucional  de  defender  a  ordem  jurídica,  o  regime

democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme se infere do

disposto no “caput” do art. 119 da Carta mineira. Para o bom desempenho de suas

relevantes atribuições, os Procuradores e Promotores de Justiça necessitam de um

competente suporte técnico e administrativo, seja por meio de servidores efetivos,

seja mediante servidores ocupantes de cargos comissionados, fato que pode interferir

positivamente  na  eficiência  da  atuação  ministerial.  Os  cargos  de  provimento  em

comissão,  pela  sua  própria  natureza,  não  dependem  de  aprovação  prévia  em

concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração. Tais cargos baseiam-se na

relação de confiança entre a autoridade que nomeia, no caso, o Procurador-Geral de

Justiça,  e  o  servidor  nomeado.  Entre  os  cargos  comissionados,  alguns  são  de

provimento limitado e outros, de recrutamento amplo. Aqueles somente poderão ser

ocupados por servidores de carreira que mantêm vínculo jurídico com a instituição, ou

seja,  pelos  funcionários  titulares  de  cargos  efetivos.  Os  cargos  de  recrutamento

amplo poderão ser exercidos por pessoas estranhas aos quadros da administração

pública, não havendo exigência legal de que seus ocupantes exerçam função pública

anterior.  Assim,  a  nomeação  de  tais  servidores  está  condicionada  apenas  à

observância dos requisitos de ingresso previstos na legislação pertinente.

Entre  os  cargos  que  ora  se  pretende  criar  no  Ministério  Público,  os  de

Superintendente, Coordenador II  e  Coordenador I  são de recrutamento limitado, o

que  significa  que  seus  titulares  serão  escolhidos  entre  os  servidores  de  carreira

ocupantes de cargos efetivos. Entre os cargos de assessoramento, alguns são de

recrutamento amplo e outros de recrutamento limitado. Nesse ponto, cabe ressaltar

que os antigos cargos de Supervisor I  e Supervisor II, que eram de recrutamento

amplo,  foram  transformados  em  cargos  de  Assessor  Administrativo  I  e  Assessor

Administrativo II, respectivamente, mantida a forma de provimento, nos termos da Lei

nº 18.800, de 2010.

De  acordo  com  a  sistemática  vigente,  o  Quadro  Específico  de  Provimento  em

Comissão do Ministério Público é composto de três grupos: o Grupo de Direção, que

abrange os cargos de Diretor-Geral, Superintendente, Coordenador III, Coordenador

II  e  Coordenador  I;  o  Grupo  de  Assessoramento,  que  compreende os  cargos  de
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Assessor Especial, Assessor Especial Administrativo, Assessor Especial Financeiro,

Assessor Administrativo do PGJ, Assessor de Gabinete, Assessor IV e Assessor III; o

Grupo de Supervisão, que abarca os cargos de Assessor Administrativo II e Assessor

Administrativo I.

Recentemente,  esta  Casa  aprovou  o  Projeto  de  Lei  nº  3.117,  de  2012,  do

Procurador-Geral de Justiça, o qual propunha a criação de 547 cargos de provimento

efetivo, dos quais 129 cargos de Oficial do Ministério Público e 418 cargos de Analista

da citada instituição. Além disso, foi proposta a criação de 12 cargos de provimento

em comissão, sendo 2 de Superintendente, 8 de Coordenador II, 1 de Coordenador I

e 1 de Assessor IV. A referida proposição foi encaminhada ao Governador do Estado

para  sanção.  Quando  da  apreciação  do  projeto  na  Assembleia  Legislativa,  esta

Comissão, ao examinar a matéria no 1º turno, sustentou que “essa relação entre os

cargos  de  carreira  e  os  cargos  comissionados  nos  parece  razoável  em  face  do

quantitativo  de  cargos criados,  havendo uma proporção de 1 cargo comissionado

para cada grupo de 45 cargos efetivos”. Com a nova proposta ministerial, o número

total de cargos em comissão a serem criados passa a ser de 44, em face do universo

mais amplo de 547 cargos efetivos.

A eficiência das ações administrativas do “Parquet” depende, de forma significativa,

da força do contingente humano, além de uma estrutura moderna e compatível com

as reais necessidades do Ministério Público. Isso porque são os agentes do poder

público, em suas diversas instâncias administrativas, que dão vida e operacionalidade

às instituições, razão pela qual a eficácia dessas ações está condicionada ao número

suficiente e à dedicação dos servidores públicos. Não é demais ressaltar que quanto

mais  forte  e  atuante  o  Ministério  Público,  o  que  supõe  a  existência  de  recursos

humanos  disponíveis,  mais  protegida  estará  a  sociedade  e  mais  fortalecida  a

cidadania, uma vez que a instituição, como fiscal da lei, exerce papel remarcável na

proteção dos direitos fundamentais.

Portanto, a ampliação do número de cargos comissionados do órgão constitucional

em questão pode trazer resultados positivos para a sociedade mineira, pois visa dotar

determinados Municípios-sede de comarcas de regiões menos favorecidas do Estado

e de baixo índice de desenvolvimento humano do número adequado de servidores
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públicos para dar suporte técnico-administrativo aos membros do Ministério Público.

Tal fato atesta a conveniência e a oportunidade da proposição, que, apesar de gerar

aumento modesto da despesa pública, poderá trazer benefícios significativos para o

interesse público.

Entretanto,  entendemos  que os  cargos  a  serem criados  devem ser  destinados,

exclusivamente, à estruturação do Núcleo de Negociação de Conflitos Ambientais e

ao  provimento  dos  quadros  de  assessoramento  da  Coordenadoria  de  Inclusão  e

Mobilização - Cimos -, razão pela qual o quantitativo previsto na proposição original

será  reduzido  para  20  cargos  de  Assessor  I,  padrão  MP-59.  Consequentemente,

ficarão  excluídos  do  projeto  os  demais  cargos  de  provimento  em  comissão.  A

alteração proposta,  além de ser  plenamente  compatível  com as  necessidades  da

instituição, tem o propósito de criar apenas os cargos indispensáveis à atuação célere

do Ministério Público nessa seara, evitando o excesso de cargos comissionados e

enaltecendo a contenção de gastos públicos.

Para efetivar a alteração proposta, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.587/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  criados,  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em  Comissão do

Quadro  de  Pessoal  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público  do  Estado,

constante no Anexo III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006, vinte cargos de

Assessor I, padrão MP-59.

Parágrafo  único  -  Os  cargos  criados  no  “caput”  deste  artigo  destinam-se  à

estruturação do Núcleo de Negociação de Conflitos Ambientais e ao provimento dos

quadros de assessoramento da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais -

Cimos.

Art.  2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das
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dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Rogério Correia - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Zé Maia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.587/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A  Comissão  de  Administração  Pública,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

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

Fundamentação

O projeto em tela pretende criar 32 cargos no Quadro Específico de Provimento em

Comissão do Quadro de Pessoal  dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, distribuídos em 1 cargo de Superintendente, 3 cargos de

Coordenador II, 1 cargo de Coordenador I, 2 cargos de Assessor Administrativo, 1

cargo de Assessor IV, 2 cargos de Assessor III, 2 cargos de Assessor II e 20 cargos

de Assessor I.

Em  seu  ofício,  o  Procurador-Geral  de  Justiça  informa  que  os  cargos  de

Superintendente  e  de  Coordenador  que  se  propõe  criar  se  destinam  a  suprir  o

aumento das demandas institucionais na área administrativa. Os cargos de Assessor

destinam-se à criação do Núcleo de Negociação de Conflitos Ambientais no âmbito
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do Ministério Público, bem como ao exercício de atribuições de assessoramento nas

promotorias  de  justiça  instaladas  em  comarcas  na  região  Norte  de  Minas  e  nas

promotorias de justiça instaladas nas comarcas-sede de Municípios com baixo índice

de desenvolvimento humano.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto,  entendendo  que  este  se

encontra em sintonia com as disposições constitucionais pertinentes, seja no que se

refere  ao  princípio  da  reserva  legal,  seja  no  que  diz  respeito  à  iniciativa  para  a

deflagração do procedimento de elaboração legislativa.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, concluiu que o

projeto em tela traz resultados positivos para a sociedade mineira, pois visa dotar

determinados Municípios-sede de comarcas de regiões menos favorecidas do Estado

e de baixo índice de desenvolvimento humano do número adequado de servidores

públicos para dar suporte técnico-administrativo aos membros do Ministério Público.

Porém, apresentou o Substitutivo nº 1, com vistas a reduzir o número de cargos de

provimento em comissão criados no projeto em tela.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da medida proposta implica aumento de despesas para o erário, estando, portanto,

condicionada aos limites constitucionais e legais.

A esse respeito, o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de

Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  dispõe  que  a  criação,  a  expansão  ou  o

aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da despesa devem

ser acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

Em  cumprimento  ao  que  determina  a  LRF,  o  Procurador-Geral  de  Justiça,  ao

encaminhar o projeto a esta Casa, informou que o impacto financeiro-orçamentário

anual  da  proposição  será  de  R$1.159.746,00  anuais.  Informou  ainda  que  o

provimento  dos  cargos  criados  será  feito  conforme  a  disponibilidade  de  recursos

orçamentários ou a autorização legislativa de crédito suplementar específica e que os

efeitos financeiros do referido projeto terão início em 2013, respeitando-se os limites
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previstos nos arts. 20 e 22 da LRF.

Os arts. 19 a 22 da LRF estabelecem limites para gastos com pessoal, ou seja,

determinam que a despesa com pessoal deverá observar os limites estabelecidos na

referida  lei  federal.  Os limites  com despesa de pessoal  em percentual  da  receita

corrente líquida estabelecido no art. 20, II, “d”, da LRF são de 2% para o Ministério

Público. Na informação encaminhada pelo órgão a esta Casa, o impacto acumulado

será de 0,0028%. A despesa com pessoal do Ministério Público, considerando-se a

Receita Corrente Líquida - RCL - dos últimos 12 meses, acrescida do impacto da

proposição, e tomando-se como referência o mês de agosto, representa percentual

da RCL inferior aos limites legal e prudencial estabelecidos pela LRF.

A proposição atende também ao disposto no art. 169, II, da Constituição Federal,

que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou  aumento  de  remuneração  a

autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. A LDO em vigor

concede essa autorização em seu art. 15. Sendo assim, não há óbices à aprovação

da proposição.

Ressaltamos que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República, a

aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.587/2012, no 1º

turno,  na  forma  original  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentada  pela

Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.614/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe objetiva

alterar a Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação

permanente e dá outras providências.

Publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  05/12/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.614/2012 visa alterar o disposto no inciso II do art. 3º da Lei nº

15.082,  de  2004,  objetivando  ressalvar  a  proibição,  em  rios  de  preservação

permanente, de revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais, desde

que haja expressa autorização do órgão ambiental competente, mediante medidas

mitigadoras e compensatórias.

O  Deputado  proponente  justifica  a  apresentação  do  projeto  afirmando,

notadamente, que a proibição prevista na lei em referência inviabiliza a extração de

areia,  cascalho  e  demais  minerais  ao  longo  dos  rios  declarados  de  preservação

permanente.  Contudo,  segundo  o  autor,  a  “extração  de  areia  e  cascalho  é  de

fundamental importância econômica, sobretudo para a construção civil e ampliação

de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento dos municípios”,  desde que haja

autorização dos órgãos ambientais competentes e em obediência aos parâmetros por

estes fixados.

É importante observar que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.526/2012, de

autoria do Deputado Rômulo Viegas, objetivando alterar o inciso V do art. 5º da Lei nº

15.082, de 2004, que se encontra nesta Comissão aguardando resposta da diligência

enviada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Além disso, tramita também o Projeto de Lei nº 142/2011, que declara o trecho do Rio

Piranga no Município de Ponte Nova como de preservação permanente, a partir da

inclusão do inciso VI ao art. 5º da Lei nº 15.082, de 2004.

A matéria constante da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de

iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual

a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do

art. 65 do referido diploma.

Depreende-se do disposto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da República e
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na alínea “f” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a matéria em

questão  se  encontra  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  dizer  respeito  à

conservação  da  natureza,  à  defesa  dos  recursos  naturais,  à  proteção  do  meio

ambiente e ao controle da poluição.

Nesse diapasão, considerando que no âmbito da legislação concorrente compete à

União estabelecer normas gerais, cabe aos Estados a suplementação das diretrizes e

parâmetros fixados em lei federal (§§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da República).

No plano federal, a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional

de  Recursos  Hídricos,  cria  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos

Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º

da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de

dezembro de 1989. Contudo, não há, na lei em referência, disposições que tratem de

rios de preservação permanente.

Nesse contexto, o legislador estadual, ao aprovar a Lei nº 15.082, de 27 de abril de

2004,  listou,  expressamente,  nos  termos  de  seu  art.  5º,  os  rios  de  preservação

permanente,  assim  considerados  “os  cursos  de  água  ou  trechos  destes  com

características excepcionais de beleza ou dotados de valor ecológico, histórico ou

turístico, em ambientes silvestres naturais ou pouco alterados” (art. 1º).

Além disso, extraem-se do disposto no art. 3º da referida lei as atividades proibidas

nos  rios  de  preservação  permanente:  I  -  a  modificação  do  leito  e  das  margens,

ressalvada a competência da União sobre os rios de seu domínio; II - o revolvimento

de sedimentos para a lavra de recursos minerais; III - o exercício de atividade que

ameace  extinguir  espécie  da  fauna  aquática  ou  que  possa  colocar  em  risco  o

equilíbrio dos ecossistemas; IV - a utilização de recursos hídricos ou execução de

obras ou serviços com eles relacionados que estejam em desacordo com os objetivos

de preservação expressos no art. 2° desta lei. Exce tuou-se da proibição prevista no

inciso I do “caput” deste artigo a intervenção de utilidade pública e interesse social

devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente (parágrafo único do art. 3º).

Como  já  dito  anteriormente,  o  objetivo  da  presente  proposição  é  ressalvar  a

proibição constante  no  inciso  II  do art.  3º  da  lei  citada,  de  modo a  possibilitar  o

revolvimento  de  sedimentos  para  a  lavra  de  recursos  minerais,  desde  que  haja
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expressa autorização do órgão ambiental competente, mediante medidas mitigadoras

e compensatórias.

Sob o ponto de vista jurídico-formal, a ressalva em referência não encontra óbice no

ordenamento jurídico, na medida em que atribui ao órgão ambiental competente a

avaliação técnica da viabilidade de autorização da atividade causadora de impacto

ambiental, cabendo-lhe, inclusive, exigir medidas mitigadoras e compensatórias.

De qualquer modo, sob o ponto de vista ambiental, compete à Comissão de Meio

Ambiente  avaliar,  no  momento  oportuno,  os  impactos  ambientais  decorrentes  da

flexibilização da proibição constante no dispositivo que se pretende alterar  com o

presente projeto.

Nesse contexto, por serem pertinentes ao caso, invoca-se o princípio da proibição

de  retrocesso,  o  qual,  no  campo ambiental,  adquire  maior  relevância,  em virtude

principalmente de tratar-se de direito  difuso,  bem como o princípio  da proteção e

preservação ambientais (para as presentes e futuras gerações),  de tal modo que,

segundo o disposto no art. 225 da Constituição da República, todos tenham direito ao

“meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Sobre esse ponto,

Paulo  Affonso Leme Machado,  referindo-se ao  princípio  do  acesso equitativo  aos

recursos naturais, contextualizado com as futuras gerações, ensina que “a reserva

dos bens ambientais,  com a sua não utilização atual,  passaria a ser equitativa se

fosse  demonstrado  que  ela  estaria  sendo  feita  para  evitar  o  esgotamento  dos

recursos, com a guarda desse bens para as  gerações futuras”  (“Direito  ambiental

brasileiro”. 9ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 45).

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, com o objetivo de incluir na ressalva prevista

no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, o revolvimento de sedimentos

para a lavra de recursos minerais.  Dessa forma, a referida atividade passa a ser

permitida  em  situações  de  utilidade  pública  e  interesse  social,  desde  que

devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 3.614/2012, com a Emenda nº 1, a seguir redigida:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 3º - (…)

Parágrafo único - Excetua-se da proibição prevista nos incisos I e II do “caput” deste

artigo a intervenção de utilidade pública e interesse social devidamente autorizada

pelo órgão ambiental estadual competente.'.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Tiago Ulisses -  Lafayette  de  Andrada -

Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.614/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe objetiva

alterar a Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação

permanente e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”  de 5/12/2012, foi  a  matéria preliminarmente

analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

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

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa permitir a extração de areia e cascalho em rios de

preservação permanente, desde que haja expressa autorização do órgão ambiental

competente, mediante medidas mitigadoras e compensatórias.

Em sua justificação, o autor pondera que esses bens minerais são fundamentais

para  a  construção  civil  e  para  a  ampliação  da  infraestrutura  necessária  ao

desenvolvimento  dos  Municípios  mineiros,  motivo  pelo  qual  avalia  ser  razoável  a

citada flexibilização nos termos da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe
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sobre rios de preservação permanente e dá outras providências.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

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

apenas alterações relacionadas à técnica legislativa.

Assim, avaliando que o órgão ambiental competente poderá definir e disciplinar os

casos em que essa atividade extrativa for  razoável,  impondo as medidas cabíveis

para a reparação e a compensação dos danos causados ao ambiente, somos pela

aprovação  da  proposição,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.614/2012, no 1º

turno,  na  forma  proposta,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.090/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.090/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Carlos  Mosconi,  que

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

Poços de Caldas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.090/2012

Declara de utilidade pública a entidade Casa de Resgate Emanuel, com sede no

Município de Poços de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa de Resgate Emanuel,

com sede no Município de Poços de Caldas.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.198/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.198/2012, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Desafio Jovem Renovo, com

sede no Município de Itapeva, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.198/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Desafio Jovem Renovo, com

sede no Município de Itapeva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Cen tro  de  Recuperação Desafio

Jovem Renovo, com sede no Município de Itapeva.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite , relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.343 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.343/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Délio  Malheiros,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  a  Recuperação  e  Conservação

Ambiental em Defesa da Serra da Calçada, com sede no Município de Nova Lima, foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.343/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  a  Recuperação  e  Conservação

Ambiental em Defesa da Serra da Calçada, com sede no Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação para a Recuperação e

Conservação Ambiental em Defesa da Serra da Calçada, com sede no Município de

Brumadinho.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Tiago Ulisses , relator - Luzia Ferreira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE DEZEMBRO DE 2012

ATA

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Presidência da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

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

Correspondência: Mensagens nºs 330 e 331/2012 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.625 e 3.626/2012, respectivamente), do Governador do Estado - Questões de

ordem;  homenagem  póstuma  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projeto de Lei nº 3.627/2012 - Projeto de Resolução nº 3.628/2012 -

Requerimentos nºs 3.939 a 4.014/2012 - Requerimento do Deputado Durval Ângelo e

outros  -  Comunicações:  Comunicação  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Comunicações não Recebidas: Comunicação do Deputado Fred Costa - Interrupção e

reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Durval Ângelo

e outros; deferimento - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite

- João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Rogério  Correia  -

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

Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tiago  Ulisses  -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

A  Sra.  Presidente  (Deputada  Luzia  Ferreira)  -  Às  14h13min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 330/2012

- A Mensagem nº 330/2012 e o Projeto de Lei nº 3.625/2012 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 331/2012

- A Mensagem nº 331/2012 e o Projeto de Lei nº 3.626/2012 foram publicados na

edição anterior.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputada  Luzia  Ferreira.  Falarei

rapidamente, para que demos sequência à reunião especial. Não poderia deixar de

fazer  aqui  uma  homenagem,  em  meu  nome,  em  nome  do  PT  e  de  todos  os

Deputados e as Deputadas, ao nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, que faleceu

aos 104 anos de idade. Ele foi sempre um exemplo para o nosso país, um orgulho

para o Brasil e para o mundo, com obras não apenas em toda parte do País, mas em

todo o mundo. Um arquiteto reconhecido no mundo como o arquiteto da modernidade

e das curvas revolucionárias. Como ele próprio dizia, “do jogo inesperado de retas e

curvas”.  Assim,  Niemeyer  se  colocou  como  um  grande  arquiteto  não  apenas

brasileiro,  mas  internacional.  Em  Belo  Horizonte,  a  Igrejinha  da  Pampulha  e  o

conjunto  arquitetônico  da  Pampulha  foram  o  início  do  processo  em  que  Oscar

Niemeyer  ganhou  e  teve  oportunidade,  no  mundo  inteiro,  de  deixar  suas  obras.

Criador de Brasília e, não podíamos deixar de falar, um companheiro que, do ponto
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de vista das suas opções sociais, sempre trabalhou em favor da justiça social e da

divisão de renda. Um comunista histórico que merece, de todos nós, os aplausos e o

nosso respeito. Então, em nome do PT, queria fazer essa homenagem e pedir a V.

Exa.  que,  antes  da  reunião  especial,  fizéssemos  um  minuto  de  silêncio  em

homenagem ao nosso arquiteto. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Não poderia deixar de consignar nesta tarde, no

nosso Plenário maior, o desaparecimento desse grande brasileiro, e por que não dizer

grande mineiro, Oscar Niemeyer. Tive a honra de ser o autor do projeto outorgando a

S. Exa. o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais, em cerimônia realizada no

Palácio da Liberdade, exatamente no momento do lançamento do projeto da Cidade

Administrativa, em 2003. Hoje mesmo, revendo as fotos, lembrava a presença dele

entre nós no Palácio da Liberdade - à época, o Secretário era o nosso Governador,

Prof.  Anastasia  -,  em  que  manifestou  sua  alegria  maior  em  receber  o  título  de

Cidadão Honorário de Minas Gerais.  Com essa mesma dor,  posso dizer,  que nós

mineiros, nós brasileiros, vários países estão se mobilizando nesse sentimento pela

morte  desse  grande  cidadão,  desse  homem  correto,  sempre  preocupado  com  o

desenvolvimento da Nação - homem de pouca fala, mas de inteligência extraordinária

-, desde Juscelino Kubitschek. Sua obra se faz presente no Rio de Janeiro, Brasília,

Três  Corações,  onde  fez  o  Memorial  do  Pelé,  e  aqui,  com  o  último  projeto

apresentado aos mineiros, a nova Catedral Cristo Rei de Belo Horizonte. Portanto,

Sra.  Presidente,  ele  merece  nossa  homenagem,  sem  dúvida  alguma,  como  já

aconteceu hoje em Brasília, na Câmara Federal. E, em sinal de respeito - o próprio

Governador já decretou luto oficial por três dias -, requeiro 1 minuto de silêncio em

respeito  a  esse  grande  mineiro  brasileiro,  a  quem  Minas  muito  deve,  desde  os

complexos da Praça da Liberdade até os da Pampulha e tantas outras obras. Tenho

certeza  de  que  o  exemplo  dele  servirá  para  todos,  e  hoje  estamos  ouvindo

declarações emocionantes. Com 104 anos, prestes a completar 105, ele nos deixou o

legado, acima de tudo, do trabalho, da perseverança e da honorabilidade do homem

público. Se V. Exa. permitir,  requeiro 1 minuto de silêncio, para que a Assembleia

também compartilhe da homenagem a esse grande mineiro.

O Deputado Rômulo Viegas - Como engenheiro civil,  penso que posso falar  em
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nome da classe. Temos uma admiração expressiva pelo arquiteto Oscar Niemeyer,

que, praticamente usando todo o seu conhecimento, tanto na área de engenharia,

quanto  de  arquitetura,  colocou  o  nosso  país  em  uma  notável  expressão  nesse

segmento. Portanto, queremos externar o nosso sentimento de pesar, e compartilhar

com os demais colegas desse 1 minuto de silêncio em respeito ao seu falecimento.

Homenagem Póstuma

A Sra. Presidente - Atendendo aos pedidos dos Deputados, a Presidência solicita a

todos que,  de  pé,  permaneçam em silêncio por  1 minuto,  em memória  de  Oscar

Niemeyer.

- Procede-se à homenagem póstuma.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

A Sra. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a Presidência passa a

receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.627/2012

Obriga a instalação de barreiras de proteção acústica nas rodovias do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam as empresas concessionárias de rodovias estaduais obrigadas a

instalar  barreiras  de  proteção  acústica  nos  trechos  das  rodovias  que  atravessem

áreas urbanizadas do Estado.

Parágrafo  único  -  As  barreiras  de  proteção  acústica  deverão  obedecer  as

especificações previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT.

Art. 2º - As barreiras de proteção acústica serão instaladas nas rodovias de cujo

traçado decorra a circulação de veículos em áreas predominantemente residenciais

ou em áreas reservadas, por lei municipal, à proteção do patrimônio artístico, histórico

e  arquitetônico,  à  preservação  do  meio  ambiente  ou  para  uso  exclusivamente

residencial.

Art. 3º - Fica concedido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação

desta lei, para que seja concluída a instalação das barreiras de proteção acústica nas

áreas apontadas no art. 2º.
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Art. 4º - O descumprimento dos termos desta lei acarretará ao infrator a aplicação

de multa no valor de 6.000 Ufemgs (seis mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), que será aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 5º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da publicação.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2012.

Liza Prado

Justificação:  O barulho  do  tráfego  causa um  problema enorme para  quem  vive

próximo  a  rodovias.  Em diversos  trechos,  as  rodovias  que  cortam nosso Estado,

sejam  elas  duplicadas  ou  não,  atravessam  vias  urbanas,  locais  de  preservação

ambiental e nascentes de mananciais, onde há que ser preservada a biodiversidade.

Mais  ainda,  nas rodovias  duplicadas,  houve uma intensificação do movimento  de

veículos que por lá trafegam, causando um aumento considerável nos níveis de ruído.

Nas cidades, onde algumas das vias mais movimentadas do país passam bem ao

lado de áreas residenciais, uma das soluções para atenuar os altos níveis de ruído

deve ser a instalação de barreiras acústicas ao redor das pistas, como já ocorre em

algumas  cidades,  a  título  de  exemplo,  trechos  do  Rodoanel  e  da  Rodovia  dos

Bandeirantes, na capital paulista, já contam com sistemas de contenção.

O doutor em Engenharia e diretor técnico da Ieme Brasil, Marco Juliani, explica que

as barreiras antirruído são soluções muito comuns no Japão, nos Estados Unidos e

em países da Europa. No Brasil, somente nos últimos anos é que elas começaram a

ser disseminadas como solução para atenuar a poluição sonora no entorno de vias de

tráfego  intenso.  Segundo  o  Dr.  Marco  Juliani,  não  raro  medições  nesses  locais

resultam em índices acima dos estipulados por normas técnicas brasileiras.

Sem qualquer receio podemos afirmar que em todos os horários e em qualquer

ponto que for  feita  medição de ruídos na maioria  das rodovias  que cortam nosso

Estado teremos níveis superiores ao limite indicado, trazendo a população dessas

regiões a  intranquilidade de estar  exposta  a  problemas de saúde decorrentes  da

contínua convivência com ruídos, tais como irritação, insônia, distúrbios auditivos e

doenças cardiovasculares, entre outros.
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Uma  vez  aprovada  e  implantada,  esta  propositura  propiciara  imensuráveis

benefícios para toda a população.

Contamos, para tanto, com o apoio e o voto favorável dos pares desta casa para

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.628/2012

- O Projeto de Resolução nº 3.628/2012 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Nº  3.939/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Secretaria de Educação pelo excelente desempenho obtido na

8ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - Obmep -

pelos  estudantes mineiros, que alcançaram pela sexta vez consecutiva a primeira

colocação nessa competição.

Nº 3.940/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  Coronel  Paiva  pela  conquista  da

Medalha de Bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de

2012 pelos alunos Anna Carolina Lopes Preto e Igor Toledo Ramos. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 3.941/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  à

Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  24ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão com a fala de Robson Cícero de Morais e

pedido  de  providências  para  que  seja  firmado  convênio  com  a  Comunidade

Terapêutica Monte Sinai, em Timóteo, para o repasse de recursos que garantam a

continuidade  dos  trabalhos  desenvolvidos  na  recuperação  de  usuários  de  "crack"

nesse Município. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.942/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para

a instalação de um centro de internação de menores infratores na região do Vale do

Aço. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 3.943/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de

providências para a instalação de mais uma vara criminal na Comarca de Coronel

Fabriciano. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.944/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a

instalação de cursos profissionalizantes para alunos do ensino médio do Município de

Coronel Fabriciano. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.945/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para

a instalação de delegacia regional de Polícia Civil em Coronel Fabriciano e para a

ampliação do serviço de inteligência dessa polícia, de forma a alcançar o interior do

Estado.

Nº 3.946/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências para a instalação de batalhão da Polícia Militar no Município de Coronel

Fabriciano. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  3.947/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas a priorizar

a implantação de quadras cobertas nas escolas de tempo integral e a atender outras

demandas que menciona.

Nº  3.948/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para a articulação

entre os Institutos Federais de Educação Tecnológica, a Rede Mineira do Trabalho e o

Programa de Educação Profissional, de forma a facilitar a inserção no mercado de

trabalho dos alunos provenientes desse programa e desses institutos.

Nº  3.949/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  providências  para

articulação da Rede Mineira do Trabalho com o Programa de Educação Profissional e

os Institutos Federais de Educação Tecnológica, de forma a promover a inserção no

mercado de trabalho dos alunos provenientes desse programa e desses institutos.
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Nº  3.950/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a articulação do

Programa  de  Educação  Profissional  com  os  Institutos  Federais  de  Educação

Tecnológica e a Rede Mineira do Trabalho e o atendimento de outras demandas que

menciona.

Nº  3.951/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à

elaboração  de  material  pedagógico  para  os  alunos  do  ensino  fundamental  em

consonância  com  os  conteúdos  básicos  comuns  adotados  pelo  Estado  como

diretrizes curriculares para esse nível de ensino.

Nº  3.952/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à criação

do cargo de assessor jurídico nas superintendências regionais de ensino.

Nº  3.953/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a ampliação do

programa de capacitação em informática dos professores e o aumento do quadro dos

profissionais  de  informática  para  realizar  manutenção  dos  equipamentos  dos

laboratórios das escolas estaduais.

Nº  3.954/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a criação de

cargo  de  diretor  pedagógico  nas  escolas  com  mais  de  mil  alunos  e  para  o

atendimento de outras demandas que menciona.

Nº  3.955/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  análise  da

viabilidade de alteração do nome da Ação 1011 - Professor da Família - do Programa

015 - Educação para Crescer -, uma vez que os profissionais que atuam no programa

não  são  necessariamente  professores,  nem  as  atividades  desenvolvidas  são  de

caráter didático-pedagógico; de interação da metodologia e das atividades das Ações

1011 e 4034 - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas -, caso esta última seja

restaurada para o exercício de 2013 do PPAG 2012-2015, promovendo uma única

linha  de  ação  para  o  acompanhamento  psicopedagógico  e  socioassistencial  dos
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alunos e respectivas famílias, e de implementação da Ação 1011 nas escolas situadas

no Município de Araxá. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  3.956/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o impacto da

Ação 4633 - Ampliação e Aprimoramento do Poupança Jovem - do Programa 023 -

Jovens Mineiros Protagonistas da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção - nas

taxas  de  evasão  escolar  e  no  rendimento  dos  alunos  atendidos.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  3.957/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a criação de

uma Superintendência Regional de Ensino em Araxá, com jurisdição nos Municípios

de Campos Altos, Pratinha, Araxá, Tapira, Pedrinópolis, Santa Juliana, Sacramento,

Ibiá, Perdizes e Nova Ponte, por meio do desmembramento das Superintendências

Regionais  de  Ensino  de  Uberaba,  Uberlândia  e  Patrocínio.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº  3.958/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento

Regional pedido de informações com estudos detalhados relativos às potencialidades

econômicas,  sob  a  ótica  da  atração  e  retenção  de  investimentos,  da  região  de

planejamento Jequitinhonha/Mucuri e análise de viabilidade de contratação de plano

de desenvolvimento regional integrado para a mesma região, nos moldes da Ação

1210  -  Planejamento  e  Desenvolvimento  Regional  Integrado  -,  no  escopo  do

Programa 029 - Cidades: Espaços de Integração, contido no PPAG 2012-2015.

Nº  3.959/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de informações sobre a existência de

atividades  de  qualificação  para  pessoas  com  deficiência  para  atendimento  em

serviços de “call center”. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  3.960/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à contratação

de pessoas com deficiência para realizar o atendimento aos usuários das ações de

saúde nos serviços de “call  center”  mantidos por  esse órgão .  (-  À Comissão da
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Pessoa com Deficiência.)

Nº  3.961/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Desenvolvimento Econômico pedido de informações

sobre o detalhamento do plano de execução contratual da prestadora Vivo, referente

ao Edital de Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV, especialmente no que diz respeito ao

atendimento  dos  Municípios  que  menciona,  no  escopo  da  Ação  1128  -  Minas

Comunica II - do PPAG 2012-2015. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.962/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências com vistas à atuação

nos  Municípios  para  apoio  às  associações  de bairro.  (-  À  Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº  3.963/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências para a realização de

estudo sobre a viabilidade de credenciamento de Arceburgo para o recebimento de

incentivo com a finalidade de implantar unidade odontológica móvel no Município.

Nº  3.964/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a realização de

estudo  sobre  a  viabilidade  de  implantação,  no  Município  de  Coronel  Murta,  de

equipamentos  e  serviços  de  apoio  institucional  e  acompanhamento  domiciliar  ao

idoso em recuperação de agravos em saúde.

Nº  3.965/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

realização de estudo sobre a viabilidade de implantação, no Município de Coronel

Murta,  de  equipamentos  e  serviços  de  apoio  institucional  e  acompanhamento

domiciliar ao idoso em recuperação de agravos em saúde.

Nº  3.966/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ipsemg pedido  de  providências  para  a  revisão  da  situação  das

perícias médicas no Município de Pratinha e a melhoria do acesso ao serviço de

perícia médica na região do Triângulo. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  3.967/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para o atendimento
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das  regiões  Centro-Oeste  e  Jequitinhonha/Mucuri  no  âmbito  das  Ações  1212  -

Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais -, 1199 - Irriga Minas - e 4125 -

Qualificação  Gerencial  e  Técnica  das  Unidades  Produtivas  de  Pecuária  Leiteira  -

Minas Leite.

Nº  3.968/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para a realização de

estudo  sobre  a  possibilidade  de  incorporação  de  atividades  de  formação  técnica

sobre produção de leite em pastos tropicais, no âmbito da Ação 4125 - Qualificação

Gerencial e Técnica das Unidades Produtivas de Pecuária Leiteira - Minas Leite. (-

Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  3.969/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a divulgação dos

critérios  estabelecidos pela  Resolução nº  3.441,  de 26/9/2012,  desse órgão,  com

vistas à habilitação e à classificação dos Municípios do Estado ao recebimento de

incentivo estadual para financiamento da construção de unidades básicas de saúde

no período de 2012 a 2014, bem como para mais apoio aos Municípios a fim de que

se habilitem a esse recebimento.

Nº  3.970/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a capacitação de

equipes de Saúde da Família para a busca ativa de catadores de material reciclável,

moradores  de  rua  ou  não,  com  o  objetivo  de  garantir  seu  atendimento  na  rede

primária de atenção à saúde.

Nº  3.971/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Arsae pedido de providências para a fiscalização do cumprimento, por

parte da Copasa-MG, do contrato para a execução da rede de esgotamento sanitário

e da estação de tratamento de esgoto, bem como para a manutenção da rede de

esgoto, cuja deficiência e morosidade vêm ocasionando graves problemas de saúde

pública em alguns Municípios, inclusive no Município de Itaobim. (-  Distribuídos à

Comissão de Saúde.)

Nº  3.972/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  que  seja
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analisada a demanda de organização de centros  de  atendimento aos agricultores

familiares em microrregiões, com a finalidade de reunir em local único os escritórios

dos  diversos  órgãos  públicos  e  organizações  relacionadas  a  esse  público,  e  de

cessão de espaço para a comercialização de produtos e a realização de negócios,

com a necessária disponibilização de instalações físicas. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº  3.973/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que elabore o plano

operativo estadual para a implementação de ações em saúde para a população em

situação  de  rua  no  âmbito  do  SUS,  conduza  sua  pactuação  na  Comissão

Intergestores Bipartite e promova a sua inclusão no Plano Estadual de Saúde e no

Plano Plurianual de Ação Governamental. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.974/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

realizado levantamento da situação da rede física das escolas indígenas do Estado,

bem  como seja  oferecido  atendimento  prioritário  das  demandas  de  infraestrutura

desses  estabelecimentos  por  meio  da  Ação  4593  -  Gestão  da  Infraestrutura  do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Fundamental -, do Programa Estruturador

017 - Pró Escola. (- À Comissão de Educação.)

Nº  3.975/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  o  apoio  aos

Municípios  da  Região  Metropolitana de Belo Horizonte,  em  especial  Ribeirão  das

Neves, para a aquisição de ambulâncias. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.976/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Ruralminas pedido de providências para que estude a viabilidade de

estruturar, como alternativa de política pública, a formação de patrulhas mecanizadas

por  meio da aquisição,  pelo Estado,  de tratores agrícolas  e implementos diversos

para utilização e administração coletiva, por meio de associações de produtores ou

de sindicatos rurais.

Nº  3.977/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado a Emater-MG pedido de providências para a realização de concurso
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público  para  a  reposição  necessária  e  já  anunciada  e  a  ampliação  dos  quadros

técnicos da empresa.

Nº  3.978/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para elaborar estudo

de  mecanismos  de  apoio  aos  Municípios  com  fins  de  incrementar  as  ações  de

assistência técnica e extensão rural.

Nº  3.979/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  realizar

concurso  público  para  a  reposição necessária  e  já  anunciada e  a ampliação dos

quadros técnicos da Emater - MG.

Nº  3.980/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Agricultura pedido de providências para apoiar  o 6º

Encontro de Agricultores Rurais do Centro-Oeste, a ser realizado em Divinópolis, em

julho de 2013, uma vez que está sendo apresentada emenda à Lei  Orçamentária

Anual  de  2013  especificando  recursos  para  esse  encontro,  no  âmbito  de  ação

proposta ao PPAG. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  3.981/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Meio Ambiente pedido de providências  para que se

estruture  administrativamente  para  implantar,  em  2014,  programa  destinado  à

proteção da fauna no Estado, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140, de

2011. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  3.982/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

elaborar estudos, diagnósticos e avaliações sobre a violação dos direitos humanos

em  Minas  Gerais  e  sobre  a  possível  criação  de um  banco de dados  a  respeito,

vinculado ao Escritório de Direitos Humanos. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  3.983/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  realizar

levantamento junto aos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte sobre

unidades básicas de saúde de referência para a população indígena não aldeada,

residente nessa região.
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Nº  3.984/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria de Saúde Indígena da Secretaria de Saúde pedido de

providências para a implantação do Programa de Resgate da Medicina Tradicional

Indígena  e  Plantas  Medicinais  para  a  população  indígena  não  aldeada,

especificamente  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Saúde.)

Nº  3.985/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para a concessão de

incentivo  financeiro,  em Municípios  onde não haja  instituições de ensino  superior,

para  o  transporte  de  alunos  matriculados  em  cursos  desse nível  de  ensino.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº  3.986/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que seja priorizada em 2014,

no âmbito da Ação 1110 - Caminhos de Minas - do PPAG 2012-2015, a contratação

de  projeto  para  os  trechos  Capelinha  a  Itamarandiba,  Araçuaí  a  Novo  Cruzeiro,

Coronel Murta ao Distrito de Freire Cardoso e Berilo ao Distrito de Lelivéldia.

Nº  3.987/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que seja priorizada, no âmbito

da Ação 1110 - Caminhos de Minas - do PPAG 2012-2015, a realização de projeto

executivo e o início das obras nos trechos Virgem da Lapa ao Povoado de Ijicatu,

Almenara a Pedra Azul, Chapada do Norte a Leme do Prado e Camacho a Candeias.

(- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  3.988/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

a ampliação da participação dos cidadãos no acompanhamento das ações do Estado

de apoio ao planejamento urbano dos Municípios.

Nº  3.989/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana  pedido  de

providências  para  a  ampliação  da  participação  dos  cidadãos  na  definição  dos

instrumentos  de  gestão  das  Regiões  Metropolitanas  do  Vale  do  Aço  e  de  Belo

Horizonte e no acompanhamento das ações do Estado de apoio ao planejamento
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urbano  dos  Municípios  dessas  Regiões.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Assuntos

Municipais.)

Nº  3.990/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Administração Regional Centro-Sul da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte pedido de providências para o atendimento das comunidades indígenas no

que se refere à comercialização de artesanato nas barracas reservadas para grupos

produtivos na Feira de Artesanato da Av. Afonso Pena. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  3.991/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para a integração da

gestão das ações do PPAG 2012-2015 referentes à comercialização de produtos da

agricultura familiar, em especial as Ações 4113 - Apoio à Instalação de Feiras Livres -,

sob gestão da Emater-MG; as demais ações do Programa 161 - Desenvolvimento

Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -,  sob  gestão  da  Subsecretaria  de  Agricultura

Familiar, e as Ações 4113 e 4115 - Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar.

Nº  3.992/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Emater-MG pedido de providências para a integração da gestão das

ações do PPAG 2012-2015 referentes à comercialização de produtos da agricultura

familiar,  em especial  as  Ações  4113 -  Apoio  à  Instalação de Feiras  Livres  -,  sob

gestão  da  Emater-MG;  as  demais  ações  do  Programa  161  -  Desenvolvimento

Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -,  sob  gestão  da  Subsecretaria  de  Agricultura

Familiar, e as Ações 4113 e 4115 - Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar. (-

Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  3.993/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Feam  pedido  de  informações  sobre  a  execução  da  Ação  4561  -

Ambientação - Educação Ambiental em Prédios Públicos de Minas Gerais - do PPAG

2012-2015, incluindo-se as relativas a custos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.994/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento

do policiamento ostensivo  no Estado e,  em especial,  para a implantação de uma

unidade dessa corporação no Bairro Maria da Glória e nos Distritos de Freire Cardoso
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e Barra do Salinas, em Coronel Murta.

Nº  3.995/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da PMMG pedido

de  providências  para  a  realização  de  melhorias  na  Cavalaria  Alferes  Tiradentes,

especialmente no que se refere às condições de trabalho dos policiais e à estrutura

física.

Nº  3.996/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o reforço do

policiamento ostensivo, com a destinação de mais viaturas, na região Norte de Belo

Horizonte, beneficiando instituições como a UFMG e a Fundação Zoobotânica e a

região da Pampulha.

Nº  3.997/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a ampliação

do patrulhamento rural na região de Arcos. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  3.998/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao BDMG pedido de informações sobre as diretrizes para a aplicação

de recursos do Findes e sobre os critérios  para aprovação dos empreendimentos

beneficiados e definição das modalidades e condições de financiamento.

Nº  3.999/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Desenvolvimento Econômico pedido de informações

sobre os critérios de avaliação dos investimentos a serem atraídos para o Estado e

de definição de empreendimentos estratégicos, bem como sobre as diretrizes para a

aplicação de recursos do Findes, no âmbito do Programa 040 do PPAG 2012-2015. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.000/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil  pedido de providências para redobrar os  esforços de

capacitação dos  efetivos  policiais  no  que  se  refere  ao  respeito  aos  direitos  e  às

peculiaridades dos segmentos sociais vulneráveis.

Nº  4.001/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  PMMG  pedido  de  providências  para  redobrar  os  esforços  de
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capacitação dos  efetivos  policiais  no  que  se  refere  ao  respeito  aos  direitos  e  às

peculiaridades dos segmentos sociais vulneráveis.

Nº  4.002/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para redobrar os

esforços  de  capacitação  dos  efetivos  policiais  no  que  se  refere  ao  respeito  aos

direitos  e  às  peculiaridades  dos  segmentos  sociais  vulneráveis.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.003/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  os

procedimentos  relativos  ao  licenciamento  ou  à  autorização  necessários  para  a

retirada  de  cascalho  local  para  tratamento  de  estradas  vicinais  e  pedido  de

providências com vistas à realização de estudos sobre a viabilidade de autorizar essa

atividade. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  4.004/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para estudar as

intervenções necessárias na ligação entre Belmiro Braga e Matias Barbosa, incluindo

a reforma da ponte de ferro no  Distrito  de  Sobragy,  com o  objetivo  de facilitar  o

tráfego no referido trecho. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  4.005/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para apoiar a

criação  de  novos  conselhos  comunitários  de  segurança  pública  no  Estado.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.006/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas pedido

de providências para o atendimento dos Municípios de Berilo e de Coronel Murta na

execução das ações do programa Leite pela Vida. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.007/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Companhia Nacional  de Alimentos pedido de providências  para  o

atendimento dos Municípios de Berilo e de Coronel Murta na execução das ações de

apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos.

Nº  4.008/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Subsecretaria de Agricultura Familiar,  da Secretaria de Agricultura,

pedido de providências para o atendimento dos Municípios de Berilo e de Coronel

Murta na execução das ações de apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos e ao

Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Nº  4.009/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  estudar  a

eficácia  e  o  custo-benefício  da  Ação  4126 -  Subvenção ao Seguro  Rural  -,  seus

efeitos na economia agrícola e os critérios para escolha do público beneficiário.  (-

Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  4.010/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para que faça gestões

junto  aos  Municípios  do  Estado  para  a  fiscalização de  obras  de  edificação  e  de

reforma em espaços de acesso público, com vistas ao cumprimento dos requisitos de

acessibilidade  previstos  nas  Leis  nºs  11.666,  de  1994,  e  17.785,  de  2008.  (-  À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  4.011/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  dê  apoio

técnico às secretarias municipais de saúde dos Municípios mineradores, com vistas à

implementação das ações de promoção e proteção da saúde do trabalhador.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº  4.012/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para elaborar estudo

com vistas a definir o conceito pedagógico da escola em tempo integral e as diretrizes

para seu funcionamento, para viabilizar, entre essas diretrizes, a formação de equipes

de  especialistas  multidisciplinares  para  atuar  nas  atividades  promovidas  no

contraturno, para iniciar as atividades de aprofundamento de estudos em fevereiro e

para divulgar o planejamento e o cronograma dessas atividades com antecedência. (-

À Comissão de Educação.)

Nº  4.013/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  informações  sobre  as  obras  de

construção  da  nova  sede  do  Fórum  da  Comarca  de  Contagem.  (-  À  Mesa  da
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Assembleia.)

Nº 4.014/2012, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento pedido de providências para a agilização da aprovação

da  proposta  de  reestruturação  do  plano  de  cargos  e  salários  dos  servidores  da

Emater-MG. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

-  É  também  encaminhado  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Durval  Ângelo  e

outros.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações não Recebidas

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

Do Deputado Fred Costa em que notifica o falecimento do Sr.  Oscar  Niemeyer,

ocorrido  em  5/12/2012,  no  Rio  de  Janeiro  (RJ).  (-  Idêntica  comunicação  foi

apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art.  22 do Regimento

Interno,  interrompe os  trabalhos  ordinários  para  destinar  esta  parte  da  reunião  à

comemoração do centenário de nascimento do ex-Deputado Edgar Pereira.

- A ata desta solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Estão  reabertos  os  nossos

trabalhos ordinários.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

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

reunião.
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Despacho de Requerimentos

O Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado Durval  Ângelo e  outros  em que

solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos Humanos pelos 25 anos de sua criação. A Presidência defere

o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial  de segunda-feira,  dia 10, às  20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.692/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.692/2012, da Sra. Marlice Ornelas Lúcio, da

Associação  Arte  Luz  do  Bairro  Estação  da  Luz  de  Itaobim,  e  outros  ,  propõe  a

destinação de recursos para festivais de cultura nos Vales do Jequitinhonha e Médio

Mucuri, na Ação 1251 - Festivais Culturais - do Programa 042 - Destino Minas -, do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiência públicas realizada em 30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale - é um evento

cultural  realizado anualmente em uma das cidades do Vale do Jequitinhonha.  No

festival, que foi criado em 1980, ocorrem apresentações musicais, noites literárias,
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feira  de  artesanato,  apresentações  de  grupos  folclóricos  e  de  grupos  de  teatro,

mostras de vídeos e fotografias, feira de violeiros e sanfoneiros e cursos, oficinas,

debates e seminários. Em 2013 terá lugar a sua 30ª edição e, dada a contribuição do

festival para divulgação da cultura do Vale do Jequitinhonha e incremento do turismo

na região, é essencial o apoio do Estado para a realização desse evento.

No projeto de revisão para o exercício de 2013 do PPAG, consta a Ação 1251 -

Festivais Culturais - no Programa 042 - Destino Minas -, sob a responsabilidade da

Secretaria de Estado de Turismo, que tem por objetivo fomentar, realizar e apoiar

festivais  culturais  temáticos  e  singulares,  reveladores  da  identidade  mineira,  para

gerar fluxo turístico nacional, competitividade dos destinos, protagonismo criativo e

desenvolvimento econômico e social  para as regiões envolvidas.  A despeito de já

haver mecanismos legais cujo objetivo é garantir incentivos financeiros a esse tipo de

iniciativa,  julgamos que a realização do Festivale se insere na finalidade da Ação

1251.

Na mesma linha de raciocínio, entendemos que o Festival da Cultura Popular do

Médio Mucuri,  a  ser realizado, pela primeira vez,  em 2013,  também se insere na

finalidade da Ação 1251.

Dessa  forma,  opinamos  favoravelmente  à  proposta  em  análise,  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.692/2012  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  3.471  e  3.472/2012

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 042 - DESTINO MINAS
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Ação: 1251 - FESTIVAIS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 300.000,00

Justificação: A ação 1251 - Festivais Culturais - tem por objetivo fomentar, realizar e

apoiar festivais culturais temáticos e singulares, reveladores da identidade mineira,

gerando fluxo turístico Nacional, competitividade dos destinos, protagonismo criativo

e desenvolvimento econômico social para as regiões envolvidas. Acreditamos que o

Festivale e o Festival da Cultura Popular do Médio Mucuri se inserem na finalidade

preconizada nessa ação.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1411 - Secretaria de Estado de Turismo

Ação: Festivais Culturais - R$150.000,00 para a Realização do Festival de Cultura

Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale - e R$150.000,00 para o Festival de

Cultura Popular do Médio Mucuri.

Objeto do gasto: específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 300.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 300.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.718/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.718/2012,  da  Sra.  Maflávia  A.  L.  Ferreira,

sugere  alteração  do  programa  23  -  Jovens  Mineiros  Protagonistas  -,  do  Plano
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Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, para a inclusão da região

Jequitinhonha/Mucuri na regionalização das Ações 1201 - Plug Minas - e 1192 - Minas

mais Jovem -, com metas física e financeira para o período 2013-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  ampliar  as  ações  do  Programa  Jovens  Mineiros

Protagonistas, especificamente o Plug-Minas e o Minas mais Jovem para atender a

região Jequitinhonha/Mucuri.

De  acordo  com  a  justificativa  da  proponente,  os  jovens  da  região

Jequitinhonha/Mucuri necessitam de oportunidades de inserção, o que poderia ser

obtido por meio das ações do Programa Jovens Mineiros Protagonistas, cujas ações

fomentam  a  formação  e  o  aperfeiçoamento  profissional  dos  jovens,  bem  como a

criação de espaços para os jovens desenvolverem a compreensão de seu papel na

sociedade.

Conforme  informações  do  relatório  do  Mapeamento  das  dimensões  de

vulnerabilidade juvenil, realizado pela Secretaria de Estado de Esportes e Juventude

em  parceria  com o Centro  de  Estudos  de Criminalidade e  Segurança  Pública  da

UFMG, em 2011, a região Jequitinhonha/Mucuri apresenta os mais altos índices de

analfabetismo entre jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, acompanhada da região

Norte. Na dimensão renda, os jovens dessas regiões também apresentam as maiores

vulnerabilidades.  Essas  informações  tornam  evidente  a  necessidade  de  o  Estado

regionalizar a política pública para juventude, hoje concentrada na região central.

O gestor estadual esclareceu que o formato do Plug-Minas não é passível de ser

regionalizado, por tratar-se de um espaço com características próprias, localizado na

capital,  para  desenvolver  atividades  para  a  juventude.  Argumentou,  que  há,  no
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entanto, outros formatos que poderiam ser regionalizados, atendendo as demandas

específicas de cada região do Estado no que se refere ao desenvolvimento da política

para juventude.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.718/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.718/2012, da Sra. Maflávia A. L. Ferreira, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude solicitando a

realização de estudos de viabilidade de implantação de um Centro de Referência da

Juventude em cada macrorregião de planejamento do Estado, com retorno à ALMG

dos  resultados  obtidos,  fundamentalmente  no  que  diz  respeito  à  repercussão  no

planejamento para 2014-2015.

Sala das Reuniões, ... de ... de 2012.

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.729/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.729/2012, da Sra. Joyce Terezinha Vieira, da

Promotoria  de  Justiça da  Infância e Juventude da Comarca de Belo  Horizonte,  e

outros, sugere alterações no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015,  para  assegurar  a  acessibilidade  nas  unidades  de  ensino,  mediante  a

eliminação de barreiras arquitetônicas e de comunicação, bem como a adequação de

instalações,  equipamentos  e  mobiliário  e  veículos  adaptados.  Em  razão  de
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similaridade em relação à proposta em análise, foi a ela anexada a Proposta de Ação

Legislativa nº 1.736/2012, da mesma autora.

A proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  5/11/2012  a

13/11/2012,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei  nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  de  ação  legislativa  em  pauta  visa  a  incluir  ação  que  busque  a

adequação da infraestrutura física, operacional e de segurança para o atendimento

educacional de alunos do ensino médio com deficiência. Segundo a autora, é dever

do Estado assegurar a acessibilidade nas unidades educacionais do ensino médio,

mediante a eliminação de barreiras nas edificações, nos transportes escolares e na

comunicação.

O parágrafo  único  do  art.  60  da  Lei  nº  9.394,  de  20/12/96,  que  estabelece as

diretrizes  e bases da educação nacional,  determina que o  poder  público  adotará,

como  alternativa  preferencial,  a  ampliação  do  atendimento  aos  educandos  com

necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino.

Em consonância com esse dispositivo legal, o Conselho Estadual de Educação de

Minas  Gerais  editou  a  Resolução  nº  449,  de  1º/8/2002,  que  fixa  normas  para

credenciamento  e  recredenciamento  de  instituições  escolares,  autorização  para

funcionamento  e  reconhecimento  de  cursos  de  educação  básica  e  educação

profissional  e dá  outras  providências.  Nos termos  do art.  13  dessa resolução,  as

instituições de educação escolar terão que dispor das condições necessárias à oferta

constante  em  sua  proposta  pedagógica,  observando a  adequação  de instalações

físicas,  material  e  equipamento  didático-pedagógico e  de  informática,  inclusive  de

acervo  bibliográfico.  Já  o  art.  14  da  mesma resolução  determina que os  prédios

escolares deverão observar as condições de acesso e atendimento aos alunos com

necessidades especiais.
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Essas são as razões pelas quais o Poder Executivo Estadual, na elaboração dos

Planos Plurianuais de Ação Governamental, vem instituindo ações específicas para

executar  as  adaptações estruturais  de suas unidades escolares tendo em vista o

atendimento dos alunos com deficiência.

No Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,

para o exercício de 2013, constam no Programa 017 - Pró-Escola - as Ações 4593 e

4594, que tratam, respectivamente, da gestão da infraestrutura do sistema estadual

de  educação  do  ensino  fundamental  e  da  gestão  da  infraestrutura  do  sistema

estadual  de  educação  do  ensino  médio.  A finalidade  dessas  ações  é  garantir  o

funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  por  meio  do  provimento

adequado  de  infraestrutura  física,  operacional  e  de  segurança.  Essas  ações

atenderiam, pois, a sugestão apresentada na proposição em comento.

Entretanto,  após  uma  análise  mais  acurada  das  ações  da  área  educacional,

vinculadas à Rede de Educação e Desenvolvimento Humano, constatamos equívocos

na  Ação  4567  -  Desenvolvimento  da  Educação  Especial  -,  do  Programa  271  -

Melhoria da Educação Básica.

A finalidade dessa ação é oferecer diferentes alternativas de atendimento ao aluno

com necessidades educacionais especiais, tendo em vista sua inclusão nas escolas

da  rede  pública.  O  produto  dessa  ação  é  “escola  preparada  para  a  educação

especial”.  Em  princípio,  entende-se  que  essa  ação  visa  a  inserir  os  alunos  com

deficiência nas escolas-padrão da rede pública estadual, no que concerne a projetos

pedagógicos de inclusão.

Na verdade, conforme demonstra o Portal de Planejamento e Orçamento do Estado

de  Minas  Gerais,  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  um  dos

subprodutos da Ação 4567 é justamente propiciar infraestrutura física para atender os

alunos com deficiência, a um custo de R$1.400.000,00, apenas no ano de 2013. Está

havendo,  portanto,  duplicidade  de  intenções  na  execução  do  PPAG,  ou  seja,  a

infraestrutura  física  necessária  para  atendimento  dos  estudantes  com  deficiência

deveria  ser  atendida  nas  Ações  4593  e  4594;  a  Ação  4567  deveria  tratar,

exclusivamente, do desenvolvimento de projetos pedagógicos para esses mesmos

alunos.
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Portanto,  são  necessárias  emendas  alterando  as  finalidades  das  Ações  4593  e

4594, de forma a deixar explícito que a acessibilidade nas escolas públicas estaduais

deverá ser atendida nessas ações, e alterando o produto da Ação 4567 de “escola

preparada  para  a  educação  especial”  para  “escola  atendida”,  de  forma  a  evitar

interpretação equivocada do termo “preparada”.

As  considerações  expostas  neste  parecer  também  se  aplicam  integralmente  à

Proposta de Ação Legislativa nº 1.735/2012, anexada à proposição em tela.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e de requerimento dirigido à Secretária de Estado de

Educação, para que os R$1.400.000,00, constantes da Ação 4567 - Desenvolvimento

da Educação Especial -, do Programa 271 - Melhoria da Educação Básica -, sejam

remanejados para as Ações 4593 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de

Educação -  Ensino  Fundamental  -  e  4594 -  Gestão  da Infraestrutura do Sistema

Estadual de Educação - Ensino Médio -, do Programa 017 - Pró-Escola.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.729/2012,  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012  e  do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 017 - Pró-Escola

Ação: 4593 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental

Mudança de finalidade:

Para:  Garantir  o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino

fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, operacional,

de  segurança e  de  acessibilidade (obras,  mobiliário,  equipamentos,  tecnologia  de

informação, transportes).
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 017 - Pró-Escola

Ação: 4594 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio

Mudança de finalidade:

Para:  Garantir  o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino

fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, operacional,

de  segurança e  de  acessibilidade (obras,  mobiliário,  equipamentos,  tecnologia  de

informação, transportes).

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 271 - Melhoria da Educacão Básica

Ação: 4567 - Desenvolvimento da Educação Especial

Mudança de produto:

Para: Escola Atendida

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.729/2012, da Sra. Joyce Terezinha Vieira, da Promotoria de Justiça da Infância e

Juventude da Comarca de Belo Horizonte, e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando que

os R$1.400.000,00 destinados às obras de infraestrutura das escolas da rede pública

estadual, constantes da Ação 4567 - Desenvolvimento da Educação Especial -, do

Programa 271 - Melhoria da Educação Básica -, integrantes do Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  o  exercício  de  2013,  sejam

remanejados para as Ações 4593 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de

Educação -  Ensino  Fundamental  -  e  4594 -  Gestão da Infraestrutura  do Sistema

Estadual de Educação - Ensino Médio -, do Programa 017 - Pró-Escola.

Sala das Reuniões, … de … de ….

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.732/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.732/2012, dos Srs. Marco César Gubel,  da

Sicoob Saromcredi; Juliano Torres, da entidade Estudantes pela Liberdade, e Vilson

Luiz da Silva, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas

Gerais - Fetaemg -, encaminha sugestão de alteração da Ação 1194  - Adequação

Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais - do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  de  forma  a  adequar  suas  metas  físicas  e

financeiras, além de incluir a educação ambiental como uma de suas finalidades.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  5/11/2012,  em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Ação 1194 - Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais - é

gerida pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -

e  é  articulada  interinstitucionalmente  com  os  seguintes  órgãos:  Empresa  de

Assistência e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -, Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária - Embrapa - Milho e Sorgo, Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG -, Fundação João Pinheiro e Instituto Estadual de Florestas - IEF.

A ação prevê quatro subações. A primeira delas é o levantamento do índice de

sustentabilidade e  o  mapeamento  do  uso e  ocupação do solo,  o  que,  em outras

palavras, consiste no diagnóstico da propriedade, para em seguida se elaborarem as

orientações. Esse modelo de pesquisa visa avaliar o desempenho das propriedades

nas  vertentes  econômica  (renda),  social  (qualidade  de  vida)  e  ambiental  (uso

planejado dos recursos naturais), tendo como foco a sustentabilidade e com equilíbrio
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entre  esses fatores.  A segunda subação  é  a  elaboração do plano de adequação

socioeconômica e ambiental das propriedades. A terceira é a elaboração de projetos

para pagamentos por serviços ambientais. A quarta é a elaboração de um inventário

de  sistemas  de  produtos  sustentáveis,  o  qual  servirá  para  apoiar  agricultores  e

técnicos,  sistematizando  boas  experiências  com  produção  de  baixo  impacto

ambiental.

Conforme ressaltado na proposta do Sr. Marco César, a alteração da legislação de

proteção da vegetação nativa (Código Florestal) no âmbito federal acena para uma

demanda de ampla readequação das propriedades rurais em relação aos aspectos

ambientais.  Uma  ação  como  a  1194  passa  a  ser  de  vital  importância,  pois  os

proprietários rurais precisam conhecer as novas normas vigentes, além de planejar a

adequação de suas propriedades a essas normas. Todavia, a educação ambiental

sugerida  já  está  incluída  no  conceito  amplo  de  assistência  técnica  proposto  pela

ação.

Interpretamos que a preocupação maior da proposta do Sr. Juliano Torres é que

estariam  sendo  selecionados,  em  sua  maioria,  grandes  agricultores,  mediante

critérios políticos, em vez de se utilizarem critérios produtivos. Isso abriria margem

para  se  questionar  se  esses  recursos  públicos  não  poderiam  ser  aplicados  em

atividades com melhor retorno para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

De modo a dirimir essa dúvida, propomos seja solicitado o envio de um pedido de

informações à Seapa para  que explicite  o critério  de  seleção das propriedades e

demonstre uma projeção econômica do custo-benefício dos investimentos realizados

pela política pública em questão.

Tanto o Sr. Marco César Gubel quanto o Sr. Vilson Luiz da Silva solicitam aumento

nas metas físicas e financeiras do projeto, inclusive para novas regiões do Estado.

Todavia, a ação já possui um cronograma próprio de expansão do projeto, de forma

que o aumento dos recursos, quando não acompanhado da capacidade operacional,

resultaria  em  imobilização  injustificada  de  recursos  públicos.  De  forma a  atender

parcialmente as propostas, incluímos no requerimento a solicitação de informações

sobre os planos de expansão do projeto, além de indicarmos no PPAG a possibilidade

do início das ações do programa na região Centro-Oeste a partir do ano de 2014.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2013, e de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.732/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.732/2012,  apresentada  pelos  Srs.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade; Marco César  Gubel,  da Sicoob Saromcredi,  e  Vilson Luiz da Silva,  da

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando estudos de custo-benefício da

Ação 1194 - Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais - e de

seus efeitos  na economia agrícola,  bem como informação sobre  os  critérios  para

escolha  do público beneficiário  e sobre  os  planos de expansão da ação para as

demais regiões do Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação:  1194  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS

PROPRIEDADES RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.733/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.733/2012, de autoria do Sr. Ronald Henrique

Loyola Silva, da Escola Família Agrícola Bontempo, e outros, sugere alteração das

Ações  1151,  1154,  1199,  4114,  4152,  4154,  4228,  4229,  4367,  4429,  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental -  PPAG -  2012-2015, todas relativas às políticas

públicas destinadas à agricultura familiar, para a regionalização e elevação de metas

financeiras da região Jequitinhonha/Mucuri.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas no dia 30/10/2012,

em  Araçuaí,  e  de  7  a  9/11/2012,  em Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o

PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise, síntese de propostas da mesma natureza e justificação

similar,  pretende  privilegiar  as  dotações  orçamentárias  para  a  região  do

Jequitinhonha/Mucuri em diversas ações programáticas relacionadas ao apoio público

ao fomento da produção e comercialização de produtos da agricultura familiar.  Os

temas  demandados  são  apoio  à  formação  de  pomares  e  hortas  domiciliares,

apicultura, instalação de tanques para resfriamento de leite e capacitação de famílias,

especificamente de jovens rurais.

As justificativas já conhecidas e pertinentes dão conta das dificuldades econômicas

desse segmento naqueles vales, resultado do processo de ocupação e exploração

dos territórios, agravado ao longo do tempo pela instabilidade climática. A ocupação

informal, sempre combinada à pressão exercida pelo latifúndio sobre as populações

tradicionais, muitas vezes isolou famílias ou comunidades inteiras em fundos de grota

e áreas de pastoreio coletivas, sem acesso aos títulos de propriedade. Decorrência

desse processo não documentado, a frágil sustentabilidade foi quebrada a partir da
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segunda metade do século  XX por  ocupações  de empreendimentos  empresariais

formalmente assessorados e apoiados, o que gerou severo ciclo de empobrecimento,

esvaziamento demográfico e concentração fundiária.

Entendemos,  portanto,  que,  em vista  do  passivo  social  acumulado pelo  Estado

naquele território,  a demanda é válida e que a participação popular, registrada por

esta Casa no processo de elaboração do planejamento público, deve ser valorizada.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015,  para o  exercício  de  2013,  ao  Projeto de  Lei  nº  3.471/2012,  que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013 e de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.733/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.733/2012,  de  autoria  do  Sr.  Ronald  Henrique  Loyola  Silva,  da  Escola  Família

Agrícola Bontempo, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando

priorização da região Jequitinhonha/Mucuri na expansão das metas físicas da Ação

1199,  em 2014,  com o fim de proporcionar  a expansão da agricultura irrigada de

forma  sustentável,  tendo  como  estratégia  básica  a  incorporação  de  áreas  de

pastagem degradadas e culturas de sequeiro e a gestão compartilhada dos recursos

hídricos, conforme previsto na finalidade da referida ação.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....
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André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: 4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 30.260,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 23.918,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação:  1151  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  TANQUES  COMUNITÁRIOS  DE

COLETA DE LEITE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valor (R$): 36.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 31.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 19.350,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: 4154 - APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 17.500,00
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$30.260,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4228 - Apoio à Implantação de Pomares (despesas correntes)

Região beneficiada: O Estado

Unidades Orçamentárias Deduzidas - Reserva de Contingência

Projetos/Atividades Deduzidas - Reserva de Contingência - Valor: R$30.260,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$23.918,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  4229  -  Criação  de  Pequenos  Animais  -  Apicultura  (despesas

correntes)

Região beneficiada: O Estado

Unidades Orçamentárias Deduzidas - Reserva de Contingência

Projetos/Atividades Deduzidas -  Reserva  de  Contingência  -  Valor:R$

23.918,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$36.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1151 - Apoio à Implantação de Tanques Comunitários de Coleta

de Leite (despesas de capital)

Região beneficiada: O Estado

Unidades Orçamentárias Deduzidas - Reserva de Contingência

Projetos/Atividades - Reserva de Contingência - Valor: R$36.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$31.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: 1154 - Capacitação do Público Beneficiário (despesas correntes)

Região beneficiada: O Estado

Unidades Orçamentárias Deduzidas - Reserva de Contingência

Projetos/Atividades Deduzidas -  Reserva  de  Contingência  -  Valor:

R$31.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$19.350,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4367 - Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)

Região beneficiada: O Estado

Unidades Orçamentárias Deduzidas - Reserva de Contingência

Projetos/Atividades Deduzidas -  Reserva  de  Contingência  -  Valor:

R$19.350,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$17.500,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  4154  -  Apoio  à  Produção  de  Hortas  Domésticas  (despesas

correntes)

Região beneficiada: O Estado

Unidades Orçamentárias Deduzidas - Reserva de Contingência

Projetos/Atividades Deduzidas -  Reserva  de  Contingência  -  Valor:

R$17.500,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.738/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.738/2012, da Sra. Gabriela Souza Santos, da

Associação  Mineira  das  Escolas  Família  Agrícola  -  Amefa  -,  e  outros,  propõe

alterações no Programa 232 - Escola Família Agrícola -, do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise originou-se de três sugestões, que foram aglutinadas por

tratarem  do  Programa 232  -  Escola  Família  Agrícola.  Seus  objetivos  são  quatro:

suplementar as metas física e financeira da Ação 4587 -  Atendimento às  Escolas

Família Agrícola -, para atender a expectativa de aumento das matrículas do ensino

médio dessas escolas; criar nova ação para destinar recursos para o atendimento da

educação fundamental; criar nova ação para o custeio de gastos com melhorias na

infraestrutura dessas escolas; e, por fim, disponibilizar recursos para implantação de

uma  escola  família  agrícola  na  Região  Centro-Oeste  de  Minas,  se  possível  no

Município de Divinópolis.

As Escolas Família Agrícola - EFAs - são mantidas por associações comunitárias e

visam  a  proporcionar  educação  aos  jovens  do  meio  rural,  considerando  a  sua

realidade e a sua vida familiar, por meio da pedagogia da alternância. Atualmente,

essas escolas configuram uma importante estratégia de cooperação entre Estado e

sociedade civil na oferta de educação gratuita de qualidade na zona rural. A Proposta

de  Ação  Legislativa  nº  1.738/2012  objetiva  o  aprimoramento  dessa  cooperação,

incentivando a atuação dessas escolas.

Segundo  consta  na  proposta  de  revisão  do  PPAG 2012-2015,  para  o  exercício

2013, o referido programa é constituído pela Ação 4587, cuja finalidade é "repassar

recursos financeiros para apoio às escolas família agrícola conforme as modalidades

ensino fundamental rural em tempo integral e ensino médio integrado à educação

profissional,  ambos  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb -, para apoio ao

desenvolvimento das atividades educativas e à melhoria da infraestrutura".
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Com relação à suplementação dos recursos na meta financeira da ação, com base

na expectativa  de aumento do número de  alunos,  entendemos que o repasse de

bolsas para  as  EFAs  deve ser  efetivado de forma similar  ao repasse das verbas

federais do Fundeb para Estados e Municípios. Assim, o valor das bolsas a serem

repassadas em 2013 deve ser calculado com base no número de alunos matriculados

no  2º  semestre  de  2012,  expresso  na  Resolução  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação nº 2.187, de 8/10/2012.

Calculando-se o recurso destinado à Ação 4587, com base no valor/aluno pago

atualmente e o número de alunos constante na referida resolução, verifica-se uma

diferença de R$153.000,00, que deve ser acrescida à meta financeira da ação. O

valor deve ser destinado a cada região de planejamento com base no número de

alunos matriculados por região.

Tendo em vista que na finalidade dessa ação já está previsto o atendimento dos

ensinos fundamental e médio, a criação de nova ação para o atendimento do ensino

fundamental, como demandaram os proponentes, é desnecessária.

Embora a demanda dos proponentes tenha sido pelo desmembramento da Ação

4587 em três outras ações,  acreditamos ser  mais  oportuno alterar  sua finalidade,

retirando dela a expressão "melhoria da infraestrutura", e criar uma nova ação com a

finalidade  de  destinar  recursos  específicos  para  esse  fim,  de  modo  a  dar  maior

transparência e possibilitar o acompanhamento da realização dessa despesa.

Quanto à implantação de uma EFA no Município de Divinópolis, a Lei nº 14.614, de

31/3/2003, que  institui  o programa de apoio financeiro à escola família agrícola do

Estado  de  Minas  Gerais,  é  clara  ao  determinar  que  o  apoio  do  Estado a  essas

escolas  é somente  financeiro.  A criação de novas unidades depende da iniciativa

autônoma de  associações  de  "pais,  pessoas  ou  entidades  comprometidas  com  o

desenvolvimento  da  agricultura  familiar"  dispostas  a criar  escolas  que apliquem o

método da pedagogia da alternância, portanto entendemos que não cabe a atuação

do Estado para tal finalidade.

Em  resumo,  para  o  atendimento  desta  proposta,  apresentamos,  anexas  a  este

parecer, emendas para alterar a meta financeira da Ação 4587, de forma que o valor

destinado seja compatível com o número de alunos matriculados em cada região, e
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emenda para criar  ação nova que destine recursos para custeio de melhorias  da

infraestrutura dessas escolas. Para aplicação desse recursos, julgamos importante

que  seja  elaborado,  pela  Amefa,  em  conjunto  com  a  Secretaria  de  Estado  de

Educação,  um  plano  de  intervenções  das  obras  de  infraestrutura.  Assim,

apresentamos também requerimento anexo.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015,  para  o  exercício  2013,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.471/2012,  que  estima  as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

2013 e de requerimento solicitando que se enviem ofícios à Secretaria de Estado de

Educação e à Amefa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.738/2012, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Melhoria da infraestrutura das escolas família agrícola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  APOIAR  AS  ESCOLAS  FAMÍLIA  AGRÍCOLA  NA  EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -
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Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de finalidade:

Para:  REPASSAR  RECURSOS  FINANCEIROS  PARA  APOIO  ÀS  ESCOLAS

FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME  AS  MODALIDADES  ENSINO  FUNDAMENTAL

RURAL EM TEMPO INTEGRAL E  ENSINO MÉDIO  INTEGRADO À EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL, AMBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  E  DE  VALORIZAÇÃO  DOS  PROFISSIONAIS  DA

EDUCAÇÃO - FUNDEB -, PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

EDUCATIVAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 5.004,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 5.004,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 32.528,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência
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Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 32.528,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 6.077,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 6.077,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 7.506,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 7.506,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 24.783,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 24.783,00
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 77.090,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 77.090,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.738/2012  da  Sra.  Gabriela  Souza  Santos,  da  Associação  Mineira  das  Escolas

Família Agrícola - Amefa -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  a  elaboração  de

planejamento  das  intervenções  de  melhoria  da  infraestrutura  e  de  ampliação das

Escolas Família Agrícola conveniadas, em conjunto com a Amefa.

Sala das Reuniões, ...de... de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.739/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.739/2012, de autoria do Sr. Yasmin Dias Netto,

da  Prefeitura  Municipal  de  Itambacuri,  encaminha proposta  de  direcionamento  de

recursos da alteração da Ação 1098 - Saneamento de Minas -, do Plano Plurianual de

Ação Governamental -  PPAG  -  2012/2015, para a instalação de módulos sanitários

nas comunidades rurais e urbanas de baixa renda do Município de Itambacuri.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
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Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe propõe direcionar recursos da Ação 1098 - Saneamento

de  Minas  -,  do  PPAG  2012/2015,  para  a  instalação  de  módulos  sanitários  nas

comunidades rurais e urbanas de baixa renda do Município de Itambacuri.

Esse Município  do  Vale  do  Rio  Doce,  como grande parte  de  outros  Municípios

mineiros, encontra dificuldades financeiras para implantar as obras e os serviços de

saneamento  básico  em  suas  comunidades  rurais,  em  cumprimento  às  novas

responsabilidades  que  a  legislação  a  eles  atribuiu,  em  especial  no  campo  do

esgotamento sanitário. Ações do Governo do Estado incorporadas no PPAG 2012-

2013,  como  a  1098  -  Saneamento  de  Minas  -,  visam  dar  cumprimento  à  sua

competência para apoio às localidades e comunidades necessitadas desses serviços

essenciais.  Outra  ação,  como a  1079 -  Vida  no  Vale  -,  executada pela  Copanor,

objetiva  atender  às  regiões  de  planejamento  das  bacias  hidrográficas  dos  Rios

Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu com serviços de

qualidade  de  abastecimento  de  água  tratada  e  coleta  e  tratamento  de  esgoto

sanitário, com tarifas subsidiadas, e a construção de módulos sanitários nas casas

desprovidas dessas instalações. Esse é o caso específico das comunidades rurais de

Itambacuri,  que  pleiteiam  a  garantia  de  construção  de  módulos  sanitários  em

domicílios rurais e urbanos.

Por sua importância para a região, entendemos que tal pleito pode ser atendido

mediante a destinação do valor de R$250.000,00 para a região do Rio Doce, na Ação

1079, especificando no orçamento o direcionamento do recurso para atender,  com

instalação de módulos sanitários, as comunidades rurais e urbanas de baixa renda do

Município de Itambacuri.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas



937
____________________________________________________________________________

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013, e do requerimento a

seguir redigido.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.739/2012 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação:  Vida  no  Vale  -  R$250.000,00  para  Instalação de Módulos  Sanitários  nas

Comunidades Rurais e Urbanas de Baixa Renda do Município de Itambacuri.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$ 250.000,00

Dedução:

UO deduzida: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: Vida no Vale

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$ 250.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.739/2012,  de  autoria  do  Sr.  Yasmin  Dias  Netto,  da  Prefeitura  Municipal  de

Itambacuri,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -,

informando que foram alocados e especificados recursos orçamentários no valor de

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na Ação 1079 - Vida no Vale -, para

instalação de módulos sanitários em comunidades rurais e urbanas de baixa renda do

Município de Itambacuri, em atendimento a pleito apresentado durante processo de
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revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, para o qual se solicita especial atenção

para que a  execução se dê  nos  moldes expressos na finalidade da ação 1098 -

Saneamento de Minas -, de forma a atender as localidades acima mencionadas.

Sala das Reuniões, … de … de ….

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.741/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.741/2012, da Sra. Delfina Resende Furtado, da

Prefeitura Municipal de Candeias, encaminha sugestão de alteração da Ação 4388 -

Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para  o  apoio  financeiro  ao  Hospital  Carlos

Chagas, no Município de Candeias, com vistas ao atendimento ao idoso, incluindo

essa unidade de saúde na Rede de Atendimento ao Idoso.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita apoio financeiro do Estado para

manutenção  do  Hospital  Carlos  Chagas  -  Fundação  Comunitária  de  Saúde  de

Candeias - e sua inclusão na rede de atendimento ao idoso. A autora da proposta

afirma na justificativa de sua apresentação que os hospitais  filantrópicos exercem

importante função social e necessitam de recursos financeiros para sua manutenção

a fim de não perecerem. Em relação à inclusão dessa unidade de saúde na rede de

atendimento  ao  idoso,  a  autora  informa que  a  população  idosa  do  Município  de

Candeias é 10% maior que a média do Estado e por isso necessita de um hospital

que atenda a esse público.
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A Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - do Programa 237 -

Atenção à Saúde - do PPAG 2012-2015 tem por finalidade apoiar a rede de atenção à

saúde  nos  Municípios,  visando  diminuir  os  vazios  assistenciais,  assim  como

proporcionar melhores condições para a execução de ações de saúde com o objetivo

de alcançar a integralidade e a qualidade da assistência.

Outra forma de o Estado financiar a manutenção de hospitais públicos e privados

sem fins lucrativos que prestam serviços pelo Sistema Único de Saúde é por meio do

Pro-Hosp.  O  Pro-Hosp  é  um  programa  que  visa  proporcionar  à  população

atendimento hospitalar de qualidade e com resolutividade o mais próximo possível de

sua  residência,  segundo  a  lógica  dos  níveis  de  complexidade  (média  ou  alta),

otimizando a  eficiência  dos  hospitais  e,  assim,  consolidando a  oferta  da  atenção

hospitalar  nos  polos  macrorregionais  e  microrregionais  de  Minas  Gerais.  Para

inclusão  de  hospitais  nesse  programa,  um  termo  de  compromisso  deve  ser

formalizado entre  a  Secretaria  de  Estado de Saúde,  os  gestores municipais  e os

hospitais, no qual são pactuados compromissos e metas.

Consideramos pertinente a solicitação sugerida na proposta em questão, já que o

Hospital Carlos Chagas desempenha um importante papel social para a população de

Candeias, contribuindo para o atendimento da demanda por serviços de saúde no

Município. Por essa razão, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise,  na

forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as

despesas  do  Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013, a fim

de especificar o objeto do gasto da Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde -, destinando o montante de R$100.000,00 para o Hospital Carlos Chagas -

Fundação Comunitária de Saúde de Candeias. Além disso, sugerimos solicitar, por

meio de requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde o pedido

de estudos de viabilidade da inclusão do Hospital Carlos Chagas no Pro-Hosp, com

vistas  a  ampliar  sua  capacidade de atendimento,  fundamentalmente  à  população

idosa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.741/2012 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº Nº 3.471/2012

Valor: R$ 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Ação  4388  -  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -

Custeio do Hospital Carlos Chagas - Fundação Comunitária de Saúde de Candeias.

(despesas correntes)

Região beneficiada: Centro-Oeste

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Projeto(s) ou atividade(s) deduzido(s): 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (outras despesas correntes) - Valor: R$ 100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 0,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.741/2012, da Sra. Delfina Resende Furtado, da Prefeitura Municipal de Candeias,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Saúde solicitando seja realizado estudo sobre a viabilidade da inclusão do Hospital

Carlos Chagas - Fundação Comunitária de Saúde de Candeias - no Pro-Hosp, com

vistas  a  ampliar  sua  capacidade de atendimento,  fundamentalmente  à  população

idosa.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.743/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.743/2012, de autoria da Sra. Marília Gonçalves

Andrade de Oliveira,  da  Associação  dos  Catadores  de Papel,  Papelão  e  Material

Reaproveitável de Belo Horizonte - Asmare -, encaminha proposta de alteração da

Ação  3003  -  Saneamento  Básico  -  Copasa  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  a  conclusão  da  obra  da  estação  de

tratamento de esgoto do Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, e instalação de rede

de interceptor da rede coletora de esgoto, na mesma região.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a conclusão da obra de estação de tratamento de

esgoto da região do Veneza, no Município de Ribeirão das Neves, e a instalação de

rede de interceptor da rede coletora de esgoto na mesma região.

Tendo em vista a relevância da demanda para a melhoria da qualidade de vida na

região e para a conservação do meio ambiente, somos pelo acolhimento da proposta

em análise na forma de requerimento, em que se solicita o envio de ofício à Copasa e

à  Agência  Reguladora  dos  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais pedindo celeridade na conclusão da estação de

tratamento de esgoto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.743/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.
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André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.743/2012, de autoria da Sra. Marília Gonçalves Andrade de Oliveira, da Associação

dos  Catadores  de  Papel,  Papelão  e  Material  Reaproveitável  de  Belo  Horizonte  -

Asmare -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Companhia

de Saneamento de Minas Gerais - Copasa -, solicitando que informe a esta Casa

sobre a situação do cronograma das obras de construção da estação de tratamento

de esgoto no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, e a previsão para seu término.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.743/2012,  da  Sra.  Marília  Gonçalves  Andrade  de  Oliveira,  da  Associação  dos

Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte - Asmare -,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa -, solicitando celeridade na conclusão das

obras de  construção da estação de tratamento de esgoto,  no  Bairro  Veneza,  em

Ribeirão das Neves.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.743/2012, de Marília Gonçalves Andrade de Oliveira, da Associação dos Catadores

de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte - Asmare -, requer a
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V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Diretor-Geral  da  Agência

Reguladora dos  Serviços de Abastecimento  de Água e Esgotamento Sanitário  do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Arsae  -  solicitando  que  averigue  o  cumprimento  do

cronograma das obras de construção,  pela Copasa, da estação de tratamento de

esgoto, no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, e informe a esta Casa sobre a

situação da obra e a previsão para seu término.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.745/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.745/2012, da Sra. Cristiane Nazareth da Silva,

da Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas, sugere alteração da Ação 4301 -

Cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social -, do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015, para  ampliar  sua  meta  financeira  para

R$57.622.778,40, com o acréscimo de R$9.488.368,40 em 2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  a  ampliar  a  meta  financeira  da  Ação  4301  para

uniformizar o valor de referência por família e alterar a base de dados utilizada para o

cálculo  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social,  que  será  universalizado  em  2013,

passando para R$2,20 por família conforme CadÚnico de 2012.

Instituído em 2010, o Piso Mineiro de Assistência consiste em um valor básico para

o cofinanciamento estadual dos serviços e benefícios da política de assistência social,

em  complementariedade  ao  financiamento  federal  e  municipal.  Conforme
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regulamentação,  a  base  de  cálculo  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social  nos

primeiros quatro anos de sua implementação é de R$1,80 por família cadastrada no

perfil CadÚnico, com exceção dos 100 Municípios que já recebem cofinanciamento

estadual para a manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras

-, no valor de R$2,20 por família cadastrada. A referência para o cálculo é o CadÚnico

2010.

De acordo com a previsão do Estado, a universalização do Piso Mineiro ocorreria

até 2015. Por força de proposta popular apresentada nesta Casa por ocasião das

discussões das leis do ciclo orçamentário, a universalização vai acontecer em 2013,

quando todos os 853 Municípios  passarão a receber  recursos do Piso Mineiro.  A

alteração da base de cálculo (valor por família e ano de referência do CadÚnico) está

prevista para 2014.

A instituição do Piso Mineiro é de fundamental importância para a consolidação da

política  de assistência social  nos  Municípios  do Estado,  uma vez que asseguram

repasses  continuados  do  cofinanciamento  estadual,  conferindo  aos  Municípios

autonomia  de  aplicar  os  recursos  nas  ações  que  consideram  prioritárias.  Essa

sistemática  de  financiamento  tem  demandado  grande  capacidade  de  gestão  dos

municípios, e tornado evidente a necessidade de o Estado investir em capacitação

dos  gestores  municipais,  fundamentalmente  no  que  diz  respeito  à  utilização  dos

recursos do Piso Mineiro.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.745/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.745/2012, da Sra. Cristiane Nazareth da Silva, do Conselho Estadual de Assistência

Social  -  Ceas  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado ofício  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social solicitando seja realizado estudo e

encaminhado à ALMG, sobre  o  impacto da alteração do valor  do cálculo do Piso

Mineiro  de  Assistência  Social  para  R$2,20  por  família,  e  da  base  de  dados  de

referência do cálculo para o CadÚnico 2012, no repasse aos Municípios em novos

patamares ainda em 2013.

Solicita, ainda, sejam concentrados esforços para a capacitação dos Municípios em

gestão  da  política  socioassistencial,  fundamentalmente  no  que  diz  respeito  à

aplicação  dos  recursos  provenientes  do  Piso  Mineiro  da  assistência  social  e  às

alterações que serão promovidas pela nova NOB/Suas.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.746/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.746/2012, da Sra. Cristiane Nazareth da Silva,

do Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, e outros, sugere alteração da

Ação 4234 - Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de Proteção

Básica -,  do  Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para

ampliar metas física e financeira, com vistas a implantar e a equipar os Centros de

Referência de Assistência Social - Cras - no Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a ampliar  metas física e financeira da  Ação 4234 -
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Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de Proteção Básica - para

implantar  Cras em Municípios  que ainda não o implantaram, para a construção e

aquisição  de  equipamentos  para  Cras  já  implantados  em  Municípios  que  o

demandaram (Berilo e Capelinha) e aquisição de veículo para o Cras do Município de

Coronel Murta.

Entendendo  que  os  Cras  são  importantes  para  o  atendimento  à  população  no

âmbito  da  política  de  assistência  social  e  que  a  implantação  desse  importante

equipamento depende, em grande medida, do interesse do Município em executar a

política de assistência social no seu âmbito de atuação, consideramos necessária a

gestão do Estado junto aos Municípios que ainda não implantaram o Cras com vistas

a estimular a adesão à política de assistência social. Entendemos, ainda, que há um

espaço de atuação para o Conselho Estadual de Assistência Social, de fazer gestão

junto aos conselhos municipais de assistência social dos Municípios que ainda não

implantaram Cras, também com vistas a estimular a adesão à política de assistência

social. Para tanto, entendemos necessário apresentar requerimentos à Sedese e ao

Ceas.

Em muitos Municípios o Cras foi implantado em imóveis alugados, às vezes pouco

adequados ao atendimento às demandas locais, o que leva as Prefeituras a buscar

alternativas  para  melhorar  as  condições  de  atendimento  desses  equipamentos

públicos. Por  vezes, a dimensão dos Municípios e a dispersão da população que

demanda  os  serviços  exigem  o  deslocamento  das  equipes,  o  que  justifica  a

solicitação de veículo para atender o Cras.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e de requerimentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.746/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: 4234  -  Cofinanciamento  de  Serviços  para  Municípios  na

Execução de Proteção Básica -

- Construção e equipamento de Cras em Berilo (R$100.000,00);

- Construção e equipamento de Cras em Capelinha (R$100.000,00);

- Aquisição de veículo para o Cras de Coronel Murta (R$50.000,00) (despesas de

capital)

Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$ 250.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 250.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 250.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.746/2012, da Sra. Cristiane Nazareth da Silva, do Conselho Estadual de Assistência

Social - Ceas -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social solicitando seja realizada gestão

do Estado junto  aos Municípios  que ainda não implantaram o  Cras com vistas  a

estimular a adesão à política de assistência social.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.746/2012, da Sra. Cristiane Nazareth da Silva, do Conselho Estadual de Assistência

Social - Ceas -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício
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ao Conselho Estadual de Assistência Social solicitando seja realizada gestão junto

aos  conselhos  municipais  de  assistência  social  dos  Municípios  que  ainda  não

implantaram o Cras com vistas a estimular a adesão à política de assistência social.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.747/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.747/2012, da Sra. Marinalva Maria de Jesus, da

Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, e outros,

sugere alteração da Ação 4096 -  Desenvolvimento e Capacitação do Jovem -,  do

Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, para ampliação das

metas física e financeira nas regiões Central e Jequitinhonha/Mucuri, com vistas a

incluir  no  público  beneficiário  jovens  residentes  na  região  de  Araçuaí,  Virgem  da

Lapa, Chapada, Berilo, Novo Cruzeiro e Jenipapo de Minas, bem como adolescentes

e jovens de comunidades indígenas desaldeados.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  foi  fruto  da aglutinação de duas  propostas.  A primeira

objetiva  ofertar  cursos  profissionalizantes  e  de  qualificação  para  o  mercado  de

trabalho para jovens e adolescentes de comunidades indígenas desaldeados, com

recebimento de bolsa no valor de 1 salário mínimo como incentivo, na Região Central.

De acordo com a justificativa da proponente, essa proposta visa a resgatar os jovens

indígenas da rua e dos vícios, como drogas e álcool, de forma preventiva.

A segunda proposta visa a garantir políticas públicas de geração de emprego e de
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renda voltadas para a juventude, na região de Araçuaí, Virgem da Lapa, Chapada,

Berilo, Novo Cruzeiro e Jenipapo de Minas. Essa proposta justifica-se, de acordo com

seu proponente, porque a maioria da população dessa região trabalha em usinas e

fazendas de café em condições precárias e degradantes.

Ambas as propostas objetivam garantir qualificação profissional para a juventude,

de forma a contribuir  para a  geração de trabalho e de  renda,  bem como para  a

promoção da igualdade de oportunidades e da inclusão social.

No PPAG, destacam-se as Ações  1133 -  Rede Mineira  do  Trabalho -  e 4531 -

Qualificação Socioprofissional  e  Inserção de Jovens  no  Mundo do Trabalho  -,  do

Programa 272 - Política de Promoção de Emprego. A primeira tem como finalidade

promover a articulação das políticas públicas de trabalho e emprego de Minas Gerais,

visando à oferta de serviços integrados e a excelência no atendimento ao cidadão,

potencializando a geração de renda; enquanto a segunda pretende qualificar e inserir

os jovens no mundo do trabalho, em ocupações com vínculo empregatício, estágios,

ou outras atividades produtivas legais geradoras de renda. Vale esclarecer que, de

acordo com informações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag

-,  a  Ação  4531  está  apenas  com  janela  orçamentária  prevista  para  2013,  com

expectativa de receber recursos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró-

Jovem -, por meio de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

Em relação à primeira proposta, entendemos que ela será mais bem atendida na

Proposta de Ação Legislativa nº 1.672/2012, de autoria da mesma proponente, que

reúne diversas outras propostas relativas aos indígenas, como criação de um centro

de  referência  indígena  e  de  um  shopping  para  venda  de  artesanato  e  comidas

tipicamente indígenas em Belo Horizonte, de creches e de cursos profissionalizantes

e de um programa que resgate a medicina tradicional indígena.

Em  relação  à  segunda  proposta,  entendemos  que  ela  pode  ser  atendida  com

aumento de recursos nas Ações 1133, com especificação do objeto do gasto para

elaboração de diagnóstico da população trabalhadora atingida pelos processos de

mecanização da colheita de cana-de-açúcar e café e de corte do eucalipto e para a

produção de  Plano de  absorção e  qualificação dessa mão-de-obra;  e  4531,  com

especificação do objeto do gasto para qualificação de jovens no Médio Jequitinhonha,
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nos  Municípios  de  Araçuaí,  Virgem  da  Lapa,  Chapada,  Berilo,  Novo  Cruzeiro  e

Jenipapo de Minas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício

2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.747/2012  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  3.471  e  3.472/2012

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO

Ação:  4531  -  QUALIFICAÇÃO  SÓCIO  -  PROFISSIONAL  E  INSERÇÃO  DE

JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo: R$ 100.000,00

UO beneficiada: 1581 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Ação: 4531 - Qualificação Sócio - Profissional e Inserção de Jovens no Mundo do

Trabalho - Qualificação de Jovens no Médio Jequitinhonha, nos Municípios Araçuaí,

Virgem da Lapa, Chapada, Berilo, Novo Cruzeiro e Jenipapo de Minas.
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Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$ 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: 1133 - Rede Mineira do Trabalho - Elaboração de Diagnóstico da

População Trabalhadora Atingida Pelos Processos de Mecanização da Colheita de

Cana-De-Açúcar  e Café e de Corte do Eucalipto e para a Produção de Plano de

Absorção e Qualificação Dessa Mão-De-Obra.

(despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$ 100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência Valor: R$ 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.748/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.748/2012, de Mauro Alves de Souza Alves, do

Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  -  Ceas  -  e  outros,  sugere  alteração  do

Programa 011 - Assistência Social e Direitos Humanos -, do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para incluir os seguintes objetivos no programa:

fortalecer as ações de combate à pobreza e à fome em Minas Gerais, incorporando a

perspectiva étnico-racial e de gênero em todas as ações de assistência social,  de

segurança  alimentar  e  nutricional  e  nos  programas  de  transferência  de  renda do

Governo Estadual, com prioridades às mulheres chefes de família; garantir políticas

de renda, cidadania, assistência social, segurança alimentar para população negra,
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quilombola, indígena, cigana e comunidades de terreiros; incorporar as necessidades

das comunidades indígenas, ciganas e negras nas diretrizes do planejamento das

políticas de assistência social e de segurança alimentar; e promover a igualdade de

direitos  no  acesso  ao  atendimento  sócio-assistencial,  à  segurança  alimentar  e

nutricional  e aos programas de transferência de  renda,  sem discriminação étnico-

racial, cultural, de gênero ou de qualquer outra natureza.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa alterar o Programa 011 - Assistência Social e Direitos

Humanos -, para destacar nos objetivos do programa a perspectiva étnico-racial e de

gênero.

De acordo com o PPAG, o Programa 011 tem como objetivo consolidar o Sistema

Único  de  de  Assistência  Social  em  100%  dos  Municípios  mineiros,  assim  como

implementar  o sistema estadual  de promoção e proteção de direitos humanos, de

forma a combater as situações de vulnerabilidade social, violação e ou ameaça aos

direitos  humanos.  Entre  os  objetivos  estratégicos  do  Programa  destacam-se:

erradicar  a  miséria  em  Minas  Gerais;  promover  os  direitos  humanos  dos  grupos

historicamente discriminados; e romper o ciclo da pobreza e reduzir a desigualdade

social.

Consideramos  que,  de  modo  geral,  os  objetivos  sugeridos  na  proposta  estão

incluídos  nos  objetivos  do  programa.  Os  grupos  especificados  na  proposta

(população negra, quilombola, indígena, cigana e comunidades de terreiros) são parte

dos grupos historicamente discriminados, considerados nos objetivos estratégicos do

programa.  Há,  no  entanto,  outros  grupos  discriminados  não  especificados  na

proposta  que  precisam  da  proteção  do  Estado,  razão  pela  qual  não  se  justifica
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especificar os públicos nos objetivos do programa.

Quanto à política de renda, item 2 da proposta, é preciso esclarecer que consta da

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção o Programa Associado 267 - Programa

de  Geração  de  Renda  e  Inclusão  Produtiva  -,  que  tem  por  objetivo  promover  a

inclusão produtiva, por meio da geração e obtenção de renda, fomento à economia

popular  solidária,  apoio  aos  trabalhadores  autônomos,  incentivo  a  atividades

empreendedoras  geradoras  de  trabalho  e  renda  e  promoção  do  acesso  aos

instrumentos  de  microcrédito.  Esse  programa  contribui  para  se  alcançarem  os

objetivos estratégicos de erradicar  a miséria em Minas Gerais,  romper  o ciclo  de

pobreza e reduzir a desigualdade social.

Sobre a segurança alimentar  e nutricional,  destacamos que consta da Rede de

Atendimento  em  Saúde,  o  Programa  246  -  Segurança  Alimentar  -  que  tem  por

objetivos propor políticas, programas e ações que configurem o direito à alimentação

e à nutrição como parte integrante dos direitos humanos, propor e acompanhar as

ações  do  governo  na  área  de  segurança  alimentar,  articular  áreas  do  governo

estadual com organizações da sociedade civil  para a implementação de ações de

combate às causas da miséria e da fome.

Os programas citados, em regra, são destinados prioritariamente ao público com

alguma vulnerabilidade,  incluindo os historicamente vulneráveis.  Diante  disso,  não

vislumbramos motivos para que a proposta ora apresentada prospere nesta Casa.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.748/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.749/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.749/2012, da Sra. Marinalva Maria de Jesus, da

Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, e outros,
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encaminha proposta de alteração da Ação 4201 - Projeto de Inclusão Produtiva do

Estado de Minas Gerais -,  do  Plano Plurianual  de Ação Governamental -  PPAG -

2012-2015,  para  fomentar  e  implantar  grupos  produtivos  de  jovens  indígenas

aldeados e desaldeados.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe foi fruto da aglutinação de duas propostas por guardarem

semelhança em relação ao tema. A primeira proposta visa a implantar e fomentar

grupos produtivos de jovens e adolescentes indígenas desaldeados e em situação de

pobreza  para  a  confecção  de  artesanato  indígena  com  material  reciclável,  como

sementes, casca de coco, cabo de vassoura, penas e outros. A segunda proposta

pretende capacitar os indígenas, de forma a potencializar a produção de artesanato, a

produção agrícola e agroindústria, técnicas de costura, vigilância sanitária e outros na

comunidade ou em Municípios de referência.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, no Censo 2010, coletou

informações tanto da população residente nas terras indígenas (declarados indígenas

ou não) quanto fora delas. Ao todo, foram registrados no País 896.900 indígenas,

36,2% em área urbana e 63,8% em área rural. Na área urbana, a Região Sudeste

apresentou o maior percentual de indígenas, 80%, enquanto na área rural, a Região

Norte apresentou o maior percentual, 82%.

A análise de rendimentos comprovou a necessidade de implementação de políticas

públicas voltadas a esse público: 52,9% deles não tinham nenhum tipo de rendimento

na área urbana e 65,7% nas áreas rurais.

Quanto aos Municípios com mais indígenas no País, Minas Gerais apareceu na

quarta posição, com o Município de São João das Missões, região Norte do Estado,
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que tem 7.936 índios. O Estado ficou atrás de Pernambuco, São Paulo e Amazonas,

que ficou em primeiro lugar, registrando 29.017 índios no Município de São Gabriel da

Cachoeira.

Os povos indígenas do Estado oficialmente reconhecidos encontram-se divididos

em oito grupos distribuídos pelo território mineiro, principalmente nas regiões Norte e

Nordeste  do  Estado,  sendo  eles:  Xakriabá,  Pankararu,  Aranã,  Maxakali,  Kaxixó,

Pataxó, Krenak, e Xukuru-Kariri. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte vivem

diversos  grupos  étnicos  vindos  do  interior  de  Minas  Gerais  e  de  outros  Estados,

sobretudo da Bahia. Essa migração se deu pelo processo de expulsão de suas terras,

que ocorreu ao longo da história de ocupação das áreas indígenas, o que fez com

que os indígenas se tornassem um dos segmentos mais vulnerabilizados do ponto de

vista  econômico,  habitacional,  educacional  e  de  saúde,  necessitando  da

implementação de políticas públicas específicas voltadas a eles.

Diante da relevância do tema, entendemos que a proposição em análise será mais

bem atendida na Proposta de Ação Legislativa nº 1.672/2012, de autoria da mesma

proponente, que reúne diversas propostas relativas aos indígenas, como criação de

um centro de referência indígena e de um “shopping” para venda de artesanato e

comidas  tipicamente  indígenas  em  Belo  Horizonte,  de  creches  e  de  cursos

profissionalizantes e de um programa que resgate a medicina tradicional indígena.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.749/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.750/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.750/2012, da Sra. Renata dos Santos Vieira, da

Frente  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Minas  Gerais,  e

outros, sugere alteração do Programa 011 - Assistência Social e Direitos Humanos -,
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do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, para a restauração

da Ação 1012 - Implantação de Núcleo Estadual do Centro de Defesa dos Direitos

Humanos  da  População  em  Situação  de  Rua  e  dos  Catadores  de  Materiais

Recicláveis -, excluída no projeto de lei de revisão do PPAG 2012-2015, exercício de

2013,  e  para  a  realização  de  seminários  regionais  para  o  acompanhamento  da

implantação da política para população de rua no Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa restaurar a Ação 1012 - Implantação de Núcleo Estadual

do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos

Catadores de Materiais Recicláveis - no PPAG 2012-2015, exercício de 2013, além de

assegurar  recursos  para  a  realização  de  quatro  seminários  regionais  para

acompanhamento da implementação da política para população de rua no Estado.

A ação que se pretende restaurar tem como finalidade estruturar equipe técnica,

realizar seminários regionais e elaborar plano de descentralização das ações relativas

à população em situação de rua.

Cabe destacar que para o ano de 2012 a proposta foi inserida no PPAG 2012-2015

como  nova  ação,  por  meio  de  proposta  popular.  Entendeu-se,  à  época,  que  a

implantação  do  Núcleo  estava  em  consonância  com  a  Política  Nacional  para  a

População  em  Situação  de  Rua,  assim  como  com  a  política  estadual  dirigida  à

mesma população, nos termos Projeto de Lei nº 767/2011, ainda em tramitação nesta

Casa.

De acordo com o monitoramento do PPAG realizado por esta Casa, até junho de

2012 a ação não havia sido executada. Seu objeto foi excluído do planejamento do

Estado  para  2013  com  o  justificativa  de  "redefinição  de  prioridades  do  órgão".
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Entendemos, no entanto, ser necessário manter a ação no planejamento do Estado,

uma vez que seu objeto ainda não foi completamente executado e o problema ao

qual se refere ainda não foi sanado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.750/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E

DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  ESTRUTURAR  EQUIPE  TÉCNICA,  REALIZAR  SEMINÁRIOS

REGIONAIS  E  ELABORAR  PLANO  DE  DESCENTRALIZAÇÃO  DAS  AÇÕES

RELATIVAS  À  POPULAÇÃO  EM  SITUAÇÃO  DE  RUA E  AOS  CATADORES  DE

MATERIAIS RECICLÁVEIS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de medida: NÚCLEO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 250.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.751/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.751/2012, da Sra. Ilca Morais, da Prefeitura

Municipal  de  Belo  Horizonte,  e  outros,  sugere  alteração  da  Ação  4236  -

Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção

Especial -, do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG 2012-2015 -, para

ampliar as metas física e financeira, de forma a atender demandas relativas a criança

e adolescente, pessoa com deficiência e idosos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende ampliar metas da Ação 4236 - Cofinanciamento de

Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Especial -, do PPAG

2012-2015,  para  atender  demandas  de  serviços  para  vários  públicos  específicos.

Para  as  pessoas  com deficiência  foi  demandada a  implantação de um centro  de

referência para a pessoa com deficiência no Município de Itaobim; para os idosos, a

implantação  de  centros-dia  e  de  unidades  de  acolhimento  ao  idoso  vítima  de

violência,  ambos  em  todos  os  Municípios  com  mais  de  50  mil  habitantes;  para

crianças e adolescentes, cofinanciamento de acolhimento de crianças e adolescentes

na região do Jequitinhonha/Mucuri e aquisição de veículo para atender adolescentes

institucionalizados  em  consórcio  intermunicipal  que  abrange  os  Municípios  de

Araçuaí, Coronel Murta e Virgem da Lapa.

De acordo com as justificativas das propostas, no caso do acolhimento à criança e

ao adolescente na região do Jequitinhonha/Mucuri, o serviço tem sido executado por

uma ONG que não conta  com nenhum recurso  dos Municípios  envolvidos  ou  do
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Estado.

Destaca-se  que,  de  acordo  com a  perspectiva  de  inclusão  social,  a  atenção  à

pessoa com deficiência  deve ser  realizada no  âmbito  das  políticas  sociais,  cujos

equipamentos  públicos  devem  contar  com  estrutura  física  adequada  e  recursos

humanos capacitados para atender as especificidades desse público. No âmbito da

política de assistência social, a atenção à pessoa com deficiência é realizada pelos

Centros de Referência de Assistência Social - Cras - e pelos Centros de Referência

Especializados  de  Assistência  Social  -  Creas  -,  não  havendo  orientação  para

implementação de equipamento específico.

Em relação aos centros-dia para pessoa idosa, atenta-se para o fato de o Ministério

do Desenvolvimento Social - MDS - estar elaborando diretrizes metodológicas para a

implantação desse tipo de equipamento, mas ainda não há regulação específica.

Diante do exposto, entendemos necessário aprovar emenda à LOA, na Ação 4236,

no valor  de R$170.000,00, especificando-se o objeto do gasto da seguinte forma:

R$50.000,00 para aquisição de veículo para o Município de Araçuaí, para utilização

pelo  consórcio  dos  Municípios  Araçuaí,  Coronel  Murta  e  Virgem  da  Lapa,  no

atendimento  a  adolescentes  institucionalizados  (na  rubrica  investimento)  e

R$120.000,00, para transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social de

Araçuaí, para manutenção de abrigo para idosos, crianças e adolescentes (na rubrica

custeio).

Entendemos necessária, ainda, a apresentação de requerimentos à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e à Coordenadoria Especial do Idoso,

solicitando gestão junto aos Municípios com mais de 50 mil habitantes com vistas à

implantação de centros-dia para pessoa idosa no âmbito da proteção social de média

complexidade, com recursos do Piso Mineiro de Assistência Social, observando-se as

diretrizes do MDS, solicitando, ainda, estudo ou diagnóstico sobre o fenômeno da

violência doméstica contra a pessoa idosa, com vistas ao planejamento de ações

descentralizadas para o combate a essa situação.  Julgamos necessário,  também,

apresentar requerimento ao Conselho Estadual de Assistência Social informando o

aporte  de  recursos  ao  Fundo  Estadual  de  Assistência  Social  com  as  respectivas

especificações do objeto do gasto.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013, e de requerimentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.751/2012  na  forma  das  emendas  ao Projeto  de  Lei  nº  3.471/2012  e  dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI 3.471/2012

Valor: R$120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: 4236  -  Cofinanciamento  de  Serviços  e  Benefícios  para

Municípios na Execução de Proteção Especial - Transferência para o Fundo Municipal

de Assistência Social de Araçuaí, para Manutenção de Abrigo para Idosos, Crianças e

Adolescentes. (despesas correntes)

Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

roj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$ 120.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 120.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 120.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: 4236 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios

na  Execução  de  Proteção  Especial  -  Aquisição  de  Veículo  para  o  Município  de

Araçuaí, para Utilização Pelo Consórcio dos Municípios de Araçuaí, Coronel Murta e

Virgem da Lapa, no Atendimento a Adolescentes Institucionalizados. (despesas de

capital)

Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri
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Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$50.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$50.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$50.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.751/2012, da Sra. Ilca Morais, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e outros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento  Social  solicitando seja  realizada gestão  junto  aos  Municípios

com mais de 50 mil habitantes com vistas à implantação de centros-dia para pessoa

idosa no âmbito da proteção social de média complexidade, com recursos do Piso

Mineiro  de  Assistência  Social,  observando-se  as  diretrizes  do  Ministério  do

Desenvolvimento Social - MDS.

Solicita, ainda, seja realizado estudo ou diagnóstico sobre o fenômeno da violência

doméstica  contra  a  pessoa  idosa,  com  vistas  ao  planejamento  de  ações

descentralizadas para o combate a essa situação.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.751/2012, da Sra. Ilca Morais, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e outros,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Coordenadoria

Especial de Políticas para o Idoso - Cepid - solicitando seja realizada gestão junto aos

Municípios com mais de 50 mil habitantes com vistas à implantação de centros-dia

para  pessoa  idosa  no  âmbito  da  proteção  social  de  média  complexidade,  com

recursos  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social,  observando-se  as  diretrizes  do

Ministério do Desenvolvimento Social - MDS.
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Solicita, ainda, seja realizado estudo ou diagnóstico sobre o fenômeno da violência

doméstica  contra  a  pessoa  idosa,  com  vistas  ao  planejamento  de  ações

descentralizadas para o combate a essa situação.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.751/2012, da Sra. Ilca Morais, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e outros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Conselho Estadual

de  Assistência  Social  informando  aporte  de  recursos  no  Fundo  Estadual  de

Assistência Social, no valor de R$170.000,00, sendo R$50.000,00 para aquisição de

veículo para o Município de Araçuaí, para utilização pelo consórcio dos Municípios

Araçuaí,  Coronel  Murta  e  Virgem  da  Lapa,  no  atendimento  a  adolescentes

institucionalizados,  e R$120.000,00 para  transferência  para  o Fundo Municipal  de

Assistência Social de Araçuaí, para manutenção de abrigo para idosos, crianças e

adolescentes.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.753/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.753/2012,  da  Sra.  Dinéia  Aparecida

Domingues,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  inclusão  de  ação  no  Programa  233  -

Cooperação Estado Município na Área Educacional.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta  da  Ação  Legislativa  em  análise  solicita  a  inclusão,  no  Programa

Associado  233  -  Cooperação  Estado  Município  na  Área  Educacional  -  de  ação

destinada a fortalecer e qualificar as ações dos conselhos municipais de educação.

A Ação 4191 - Atendimento dos Municípios - prevê a disponibilização de recursos

humanos, materiais, técnicos e financeiros e de outras ordens aos Municípios para o

atendimento  da  educação  básica,  ainda  que  não  os  direcione  diretamente  aos

conselhos municipais de educação.

Além disso, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Básica e da Secretaria de

Articulação com os  Sistemas  de Ensino,  já  promove diversas ações  de apoio  ao

fortalecimento de conselhos, sistemas e planos municipais.

No entanto, mesmo já existindo ações que tenham por objetivo apoiar os Municípios

na área educacional, como o sistema educacional brasileiro é um regime cooperativo,

sugere-se o acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao PPAG, que

altera a finalidade e a meta financeira da Ação 2086 - Operacionalização das Ações

do Consfundeb e CAE -, e de requerimento em que se solicita o envio de ofício à

Secretaria de Estado de Educação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas aos Projetos de Lei nºs 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG

2012-2015,  para o exercício 2013, e 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as

despesas  do  Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício 2013,  e de

requerimento para  que  se  envie  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,

solicitando  que  parte  dos  recursos  acrescentados  à  Ação  2086  seja  utilizada  na

qualificação dos conselhos municipais  de educação já existentes  e no estímulo à

implantação de novos conselhos.

1. Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.753/2012 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e ao Projeto de Lei

nº 3.472/2012 e do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$80.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$80.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de finalidade:

Para:  DAR  CONDIÇÕES  AOS  CONSELHOS  PARA  ACOMPANHAR  E

CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DO  FUNDEB  E  DO  PROGRAMA  DE  ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR,  BEM  COMO

INCENTIVAR  E  QUALIFICAR  A ATUAÇÃO  DOS  CONSELHOS  MUNICIPAIS  DO

FUNDEB E DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.753/2012, da Sra.  Dinéia Aparecida Domingues, requer,  nos termos regimentais,
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seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação, solicitando que parte dos

recursos acrescentados à Ação 2086 - Operacionalização das Ações do Consfundeb

e  CAE  -,  do  Programa  701  -  Apoio  à  Administração  Pública  -  seja  utilizada  na

qualificação  das  ações  dos  conselhos  municipais  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  de

Educação - Fundeb - e de Alimentação Escolar.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.755/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.755/2012, de autoria da Sra. Maria Izabel Vieira

e  outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  inclusão  de  ação  no  Programa  271  -

Melhoria  da  Educação Básica  -  para garantir  apoio do Estado aos  Municípios  no

atendimento da educação infantil e oferta de classes de educação infantil em bairros

do Município de Ribeirão das Neves.

A proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  5/11/2012  a

13/11/2012,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG

2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  da  ação  legislativa  em  análise  solicita  a  inclusão,  no  Programa

Associado 271 - Melhoria da Educação Básica -, de ação destinada a garantir apoio

do Estado aos Municípios no atendimento da educação infantil e a oferta de turmas

de educação nos Bairros Liberdade, Vereda, San Marino, San Reno e Veneza, no

Município de Ribeirão das Neves.

A  gestão  das  redes  municipais  é  competência  dos  Municípios,  que  recebem
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recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb - e salário-educação para essa

finalidade, conforme o número de alunos matriculados. Os Municípios se subordinam

à gestão estadual apenas com relação à regulação do funcionamento das escolas.

Para a cooperação técnica e financeira no compartilhamento das responsabilidades

na oferta de educação básica, o Estado mantém a Ação 4191 -  Atendimento dos

Municípios -, no Programa Associado 233 - Cooperação Estado-Município na Área

Educacional -, cujos recursos são aplicados no desenvolvimento da educação infantil

e do ensino fundamental municipais.

Além disso, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica

e da Secretaria  de  Articulação com os Sistemas  de Ensino,  já  promove diversas

ações de apoio ao fortalecimento dos sistemas e planos municipais.

No entanto, dado o caráter cooperativo do sistema educacional brasileiro, sugere-se

o acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao Projeto de Lei  nº

3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de

2013. Nessa emenda, que apresentamos anexa a este parecer, cria-se nova ação no

Programa  Associado  “Cooperação  Estado-Município  na  Área  Educacional”.

Inicialmente, é previsto o apoio a dois Municípios. Nos exercícios de 2014 e 2015, é

previsto apoio a todos os Municípios mineiros com menos de 500 mil habitantes. Com

isso, busca-se alcançar a meta de universalizar o acesso de crianças de 4 e 5 anos

de idade à educação infantil até 2016, conforme prevê o Plano Decenal de Educação

do Estado de Minas Gerais.

Sugere-se também o envio de requerimentos à Secretaria de Estado de Educação

e à Secretaria de Educação de Ribeirão das Neves. Ao primeiro órgão são solicitadas

informações sobre as ações executadas e programadas para a educação infantil, na

cooperação técnica com os Municípios, nos termos do Plano Decenal de Educação

2011-2020, e sobre a destinação dos recursos da Ação 2074 - Apoio à Educação

Infantil  -,  que tem como meta o pagamento de pessoal,  já que o Estado mantém

apenas seis escolas de educação infantil. Já à Secretaria de Educação de Ribeirão

das Neves é solicitada análise de viabilidade de ofertar classes de educação infantil

nos Bairros Liberdade, Vereda, San Marino, San Reno e Veneza.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.755/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de  dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL

Ação: ... - Apoio aos Municípios para a Universalização da Educação Infantil

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Disponibilizar recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros aos

Municípios de forma a garantir a universalização da educação infantil.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.755/2012, de autoria de Maria Izabel Vieira e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  solicitando

informações sobre:

1.  ações  executadas  e  programadas  para  a  educação  infantil,  na  cooperação

técnica com os Municípios, nos termos do Plano Decenal de Educação 2011- 2020;
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2. destinação dos recursos da Ação 2074 - Apoio à Educação Infantil -, que tem

como meta o pagamento de pessoal, já que o Estado mantém apenas seis escolas de

educação infantil.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.755/2012, de autoria da Sra. Maria Izabel Vieira e outros, requer a V. Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Educação do Município de

Ribeirão das Neves solicitando análise de viabilidade de ofertar classes de educação

infantil  nos  Bairros  Liberdade,  San  Marino,  San Reno,  Vereda  e  Veneza  naquele

Município.

Sala das Reuniões, ... de ...de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.759/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.759/2012, do Sr. Alexandre Borges de Jesus,

da Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais - Copimg -, encaminha sugestão

de alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 -, para

restaurar a Ação 4069 - Promoção do Esporte Indígena -, excluída no projeto de lei de

revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta de  ação legislativa em análise  tem por  finalidade valorizar  a  prática

esportiva dos povos indígenas de Minas Gerais. Segundo o autor, a realização dos

jogos  indígenas  tem  o  objetivo  de  fortalecer  a  cultura  tradicional,  promover  o

intercâmbio cultural entre as etnias e a valorização dos povos indígenas.

A Lei Federal nº 9.615, de 24/3/1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá

outras providências, estabelece que o desporto nacional deve-se fundamentar nos

princípios da democratização, do direito social e da identidade nacional. Esse último

princípio  está  expresso  na  Constituição  Federal,  que  determina  a  proteção  e  o

incentivo  às  manifestações  desportivas  de  criação  nacional.  Do  mesmo modo,  a

Constituição Estadual determina que o Estado garantirá a proteção e o incentivo às

manifestações esportivas de criação mineira.

Em âmbito nacional, são realizados, desde 1996, os Jogos dos Povos Indígenas,

que reúnem diversas etnias com o objetivo de promover o esporte socioeducacional

para reforçar a identidade das culturas autóctones, promover a cidadania indígena e

recuperar os valores originais.

Entre os dias 13 e 15 de setembro foi realizada a 1ª edição dos Jogos Indígenas de

Minas  Gerais,  na  aldeia  Brejo  Mata  Fome,  da  tribo  xacriabá,  em  São  João  das

Missões. O evento, que contou com a participação de 350 competidores das tribos

pataxó, pataxó hã-hã-hãe, pancaru, mucurim, xacriabá e maxacali, foi financiado com

recursos do PPAG em vigor.

A prática esportiva está alicerçada na busca da inclusão social, o que já seria um

argumento suficiente para o atendimento da proposta em estudo. Além disso, durante

a audiência pública dos programas da Rede de Identidade Mineira em Belo Horizonte,

o representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude afirmou que há

interesse na continuidade do evento para os próximos anos e que ele será uma etapa

para os Jogos Indígenas do Brasil.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.759/2012, na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Ação: .... - Promoção do Esporte Indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  Propiciar  condições  para  a  prática  esportiva  nas  comunidades

indígenas, inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas e realizar os Jogos

Indígenas de Minas Gerais,  com garantia de participação nos Jogos Indígenas do

Brasil.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Justificativa:  O  desporto  nacional  deve-se  fundamentar  nos  princípios  da

democratização, do direito social e da identidade nacional, Esse último princípio está

expresso  na  Constituição  Federal,  que  determina  a  proteção  e  o  incentivo  às

manifestações  desportivas  de  criação  nacional.  Do  mesmo modo,  a  Constituição

Estadual  prevê  que  o  Estado  garantirá  a  proteção  e  incentivo  às  manifestações

esportivas de criação mineira.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.760/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.760/2012, do Sr. Alexandre Borges de Jesus,

do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais - Copimg -, sugere alteração no

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas a dar apoio
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à realização do Abril Indígena, evento realizado anualmente para a discussão sobre

políticas públicas destinadas aos povos indígenas de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre 5 e 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa propiciar o diálogo entre os povos indígenas de Minas

Gerais e o governo do Estado acerca das políticas públicas para esse segmento por

meio  de  apoio  ao  evento  denominado  Abril  Indígena.  Apresentada  por  um

representante do Copimg, a demanda foi justificada pela dificuldade que esses povos

teriam em debater individualmente as políticas públicas que lhes dizem respeito e por

considerar o Abril Indígena a oportunidade certa para a interlocução como o poder

público estadual, já que o evento agrega todas as etnias do Estado. Ressalte-se que

o Abril Indígena é um debate público que vem sendo realizado pela ALMG - sempre

no mês de abril - nos últimos quatro anos, com o objetivo de valorizar a cultura e as

comunidades indígenas e discutir as políticas públicas que os afetam.

A população indígena de Minas Gerais é de cerca de 31.500 indivíduos, dos quais

menos de 10 mil residem em terras indígenas, segundo dados do Censo Demográfico

2010,  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE  (Disponível  em:

<http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=mg&tema=censodemog2010

_indig_univer>. Acesso em: 28 nov. 2012). Esses indígenas pertencem a 12 etnias

(maxakali,  xakriabá,  krenak,  aranã,  mukuriñ,  pataxó,  pataxó  hã-hã-hãe,  catu-awá-

arachás, caxixó, puris, xukuru-kariri e pankararu) e encontram-se em 17 territórios do

Estado (Disponível em: <http://www.anai.org.br/povos_mg.asp>. Acesso em: 28 nov.

2012).  Diversas  e  complexas  são  as  questões  envolvendo  esses  povos,  mas  a

maioria de suas demandas recai na defesa de seus direitos, a começar pela terra, e

na manutenção e valorização de sua cultura, inclusive por meio da implementação da



972
____________________________________________________________________________

educação escolar indígena.

Um diálogo permanente com essas comunidades mostra-se fundamental, inclusive

porque  existem  denúncias  frequentes  sobre  violência  contra  indígenas  e  seu

patrimônio, praticadas por particulares e agentes do poder público ou provocadas por

omissão do poder público, conforme aponta o Conselho Indigenista Missionário - Cimi

-  em seu relatório “Violência contra os Povos Indígenas no Brasil”,  com dados de

2011  (Disponível  em:  <http://www.cimi.org.br/pub/CNBB/Relat.pdf>.  Acesso em:  28

nov.  2012).  Outro  aspecto  que  aponta  para  a  necessidade  de  uma  interlocução

constante com os indígenas é a intensificação de sua migração, em particular para os

centros urbanos em busca de melhores condições de vida.

O Abril Indígena tem se revelado um espaço de grande relevância para o debate de

todas essas questões, além de ser um meio irrefutavelmente legítimo para realizar a

interlocução entre os povos indígenas e o poder público e para auxiliar na formulação

de políticas públicas voltadas para esse segmento, dadas as competências da ALMG

conforme  previsão  constitucional  (vide  a  Seção  I  do  Capítulo  II  da  Constituição

Estadual). Dessa forma, a proposta em análise demonstra ser procedente, inclusive

porque  raras  são  as  oportunidades  para  que  esse  debate  e  essa  interlocução

aconteçam.

Diante disso, opina-se que a proposição em tela deva ser acolhida por meio da

destinação específica de recursos que propiciem uma maior participação dos povos

indígenas de Minas  Gerais  no  Abril  Indígena,  como meio  de  se  apoiar  o  evento.

Entende-se que isso pode ser viabilizado por intermédio do Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial - Conepir -, órgão colegiado de caráter consultivo e

deliberativo,  integrante  da  estrutura  orgânica  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social - Sedese -, cuja finalidade é “propor políticas que promovam

a igualdade racial no que concerne aos segmentos étnicos minoritários do Estado,

com ênfase na população negra, indígena e cigana, para combater a discriminação

racial, reduzir as desigualdades sociais, econômicas, financeiras, políticas e culturais

e  ampliar  o  processo  de  participação  social”  (Disponível  em:

<http://www.conselhos.mg.gov.br/conepir/page/institucional/conselho>. Acesso em: 29

nov. 2012).
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Sugere-se-se  ainda  que  essa  destinação  de  recursos  ocorra  no  âmbito  do

Programa  162  -  Desenvolvimento  das  Politicas  de  Direitos  Humanos  -,  mais

especificamente dentro da Ação 4475 - Estruturação dos Equipamentos Públicos de

Direitos Humanos -, cuja finalidade é a manutenção e o financiamento das atividades

dos  conselhos  vinculados  à  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  com  vistas  a

fortalecer sua atuação e possibilitar o apoio aos conselhos municipais de direitos.

Em  face  desses  esclarecimentos,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em

análise na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas

e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento

de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.760/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  4475  -  Estruturação  dos  Equipamentos  Públicos  de  Direitos

Humanos.

Recurso a ser utilizado no apoio ao evento Abril Indígena, da ALMG, por meio do

Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial - Conepir -, de modo a propiciar

a discussão e formulação de políticas públicas voltadas para os povos indígenas do

Estado. (despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$70.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$70.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$70.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.764/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.764/2012, do Sr. Waldeci Campos de Souza, do

Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais

- Consea -, e outros, encaminha sugestão de alteração de ação relativa à Vigilância

Alimentar e Nutricional do Programa 238 - Vigilância em Saúde - e do Programa 246 -

Segurança Alimentar - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  várias  sugestões  que

abordam temas semelhantes, visa a fortalecer a Segurança Alimentar e Nutricional no

Estado.

Em  linhas  gerais,  as  propostas  aglutinadas  tratam  sobre  aumento  de  meta

financeira nas Ações 4240 - Vigilância Alimentar e Nutricional -, 2046 - Manutenção

das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea -,

1140 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança Alimentar

e Nutricional Sustentável - Cresans - e 2075 - Articulação Institucional e Intersetorial

em  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável.  Além  disso,  versam  sobre  a

alteração da finalidade da Ação 4240 - Vigilância Alimentar e Nutricional -, para que

possa abranger a implementação do Plano Estadual de Ação da Política Nacional de

Alimentação  e  Nutrição  -  Pnan  -,  bem  como  a  estruturação  e  consolidação  do

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan.

Os  autores  justificam  suas  propostas  pela  necessidade  de  garantir  recursos
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financeiros  para  apoiar  as  atividades  realizadas  pelo  Consea  na  promoção  da

Segurança Alimentar e Nutricional no Estado, bem como as atividades já iniciadas

pelo  Cresans  de  diagnóstico,  formação  e  produção de  material  informativo  sobre

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, expandindo-as para outras regiões do

Estado.

A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na concretização do direito de todos

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,

sem  comprometer  o  acesso  a  outras  necessidades  essenciais,  tendo  como base

práticas  alimentares  promotoras  da  saúde que respeitem a  diversidade cultural  e

sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, cultural, econômico e social.

Criado em 1999, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de

Minas Gerais - Consea - é um órgão colegiado de interação do governo do Estado

com  a  Sociedade  Civil,  vinculado  ao  gabinete  do  Governador.  Seu  objetivo  é

deliberar, propor e monitorar ações e políticas de segurança alimentar e nutricional

sustentável no âmbito do Estado.

O  Cresans,  vinculado  ao  Consea,  é  um  instrumento  permanente  de  apoio  e

assessoria que tem por principal meta contribuir para implementação da Política e do

Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais.

Organiza-se a partir  de uma série de estratégias para garantir  o direito humano à

alimentação adequada (apoio a pesquisas, bancos de dados, integração de ações,

mobilização  social,  que  visam,  conjuntamente,  à  promoção  da  cidadania  e  a

participação social).

Diante da necessidade de garantir alimentação adequada a todos os habitantes do

Estado, consideramos oportuno o fortalecimento do Consea e do Cresans, por meio

do aumento  das  metas financeiras  das Ações 2046 e 1140 para  R$500.000,00 e

R$100.000,00 respectivamente.

Também julgamos pertinente alterar a finalidade da Ação 4240, considerando que o

projeto de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013, contemplou nessa

ação o escopo das Ações 4031 - Acompanhamento Nutricional e 4032 - Estruturação

e Operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - em

Minas Gerais. O projeto de revisão ao PPAG determina também a elaboração de um
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plano  para  a  implementação  das  ações  de  alimentação  e  nutrição  previstas  na

Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.764/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471/2012 e 3.472/2012

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 4240 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mudança  de  finalidade:  A alimentação  e  a  nutrição  são  importantes  fatores  de

proteção para os principais risco de adoecimento e morte da população, tendo em

vista o cenário demográfico, epidemiológico e nutricional atual.

Para:  Realizar  acompanhamento  nutricional  da  população,  implementar  o  Plano

Estadual  de  Ação  da  Política  Nacional  de  Alimentação  e  Nutrição  -  Pnan  -  e

consolidar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - no Estado.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1631 - Secretaria-Geral

Ação: 2046 - Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais (Consea)

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Valor: R$ 230.000,00
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Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$ 230.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1631 - Secretaria-Geral

Ação: 1140 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans)

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Valor: R$99.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$99.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.765/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.765/2012, do Sr.  Wellington Gonçalves dos

Santos, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais - Copimg -, encaminha

sugestão de alteração do do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015,  para  prover  as  escolas  das  comunidades  indígenas  com  profissionais  de

educação física para orientação de atividades físicas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pleiteia a atuação de profissionais de educação física nas

comunidades indígenas,  tendo em vista  que aos  indígenas  não são ofertadas as

atividades  físicas  realizadas  nas  escolas  e  há  grande incidência  de  ociosidade  e

obesidade entre a população em idade escolar.

A  atuação  de  educadores  físicos  em  comunidades  indígenas  é  uma  questão

complexa, uma vez que a formação desses profissionais, no ensino superior, não os

habilita  para  trabalhar  com  esse  público  específico.  O  mais  indicado  seria  que

professores  de  educação  física  se  dedicassem,  em  âmbito  escolar,  a  promover

atividades com os alunos em escolas indígenas.

O  Referencial  Curricular  Nacional  para  Educação  Indígena  -  RCNEI  -,  sugere

diversas  atividades  pedagógicas  da  disciplina  Educação  Física  apropriadas  às

escolas indígenas. Assim, seria interessante capacitar os professores e incentivar a

realização de atividades físicas pelos alunos indígenas em aulas de educação física,

com base nas orientações do RCNEI

Para tanto, apresentamos ao final deste parecer requerimento solicitando o envio

de ofício à Secretaria de Estado de Educação -  SEE - para que seja analisada a

viabilidade  de  inclusão  da  referida  do  tema  Educação  Física  nas  atividades  de

formação  e  capacitação  dos  professores  das  escolas  indígenas  promovidos  pela

Secretaria.

Contudo,  considerando  a  autonomia  pedagógica  das  escolas,  que  têm

discricionariedade na escolha das atividades que serão realizadas, são necessários

esclarecimentos acerca da gestão das escolas indígenas, sobretudo como se dá o

apoio técnico e financeiro ofertado pelo Estado para o funcionamento dessas escolas.

Tais esclarecimentos seriam fundamentais para compreendermos em que medida o

Estado poderia incentivar a inclusão da Educação Física nas escolas indígenas, no

tocante à capacitação dos professores.

Dessa forma, apresentamos, também, requerimento solicitando seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Educação pedido de informação sobre a gestão das escolas
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indígenas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.765/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.765/2012,  do  Sr.  Wellington  Gonçalves  dos  Santos,  da  Conselho  dos  Povos

Indígenas de Minas Gerais - Copimg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  seja  analisada  a

viabilidade de inclusão do tema educação física nas atividades de capacitação dos

professores das escolas indígenas promovidos pela referida Secretaria.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.765/2012,  do  Sr.  Wellington  Gonçalves  dos  Santos,  da  Conselho  dos  Povos

Indígenas de Minas Gerais - Copimg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando informações acerca da

gestão das escolas indígenas especialmente no que concerne:

• formação do quadro de pessoal;

• ações de apoio técnico e financeiro para seu funcionamento nos Municípios;

• ações de capacitação do corpo docente;

• seleção dos conteúdos curriculares ministrados nas escolas indígenas.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.770/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.770/2012, do Sr. Alexandre Borges de Jesus,

do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais - Copimg -, e outros, encaminha

sugestão de alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015  para  modificação  de  ações  no  âmbito  do  Programa  131  -  Preservação  do

Patrimônio Cultural -, para atendimento às comunidades indígenas do Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  incorpora  sugestão  de  apoio  à  realização  de  festas

tradicionais indígenas, bem como capacitação específica para suas lideranças acerca

da  legislação  cultural  vigente,  em  particular  sobre  os  programas  existentes  de

fomento e incentivo à cultura no Estado

A partir dos anos 1990, as políticas públicas têm buscado valorizar nossas matrizes

culturais,  em  especial  as  indígenas  e  africanas.  As  sociedades  indígenas  são

constituídas por populações que, tradicionalmente desassistidas pelo poder público,

hoje ganham visibilidade e buscam sua autonomia. Esses grupos étnicos reivindicam

sobretudo  proteção  ao  seu  patrimônio  cultural,  com  destaque  para  o  patrimônio

linguístico, em vias de extinção.

Embora a devastação ocasionada pela colonização tenha conferido às populações

indígenas um destino trágico comum, e isso se reflita no quantitativo de indivíduos e

etnias atualmente identificados no Estado, cada grupo tem origens as mais diversas.

Em respeito aos processos culturais particulares a cada etnia e para preservar tal

diversidade e promover  a  valorização das culturas  indígenas em Minas Gerais,  é
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importante que as políticas públicas incorporem esses grupos nas ações e programas

voltados  para  a  promoção  do  patrimônio  cultural  mineiro.  Por  conseguinte,

apresentamos emenda que acrescenta R$ 200.000,00 na Ação 4514 - Apoio à cultura

popular e imaterial -, criando regionalização estadual, para a realização das festas

tradicionais  dos  principais  agrupamentos  populacionais  de  cada  uma  das  etnias

identificadas no Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013, e de requerimento em que se solicite seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Cultura  pedido  de  análise  de  viabilidade  de  ser  promovido  pela

Superintendência  de  Fomento  e  Incentivo  à  Cultura  processo  de  capacitação

específico para lideranças indígenas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.770/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 200.000,00
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Ação: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Apoio a Festas Tradicionais Indígenas

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$200.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$200.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1770/2012, do Sr. Alexandre Borges de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais -  Copimg -,  requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado

ofício  à  Secretaria  de  Estado de Cultura  solicitando análise de  viabilidade de ser

promovida  pela  Superintendência  de  Fomento  e  Incentivo  à  Cultura  capacitação

específica para lideranças indígenas, de modo a informar os participantes sobre a

legislação cultural vigente, sua dinâmica de funcionamento, bem como para inscrever

projetos nos programas existentes de fomento e incentivo à cultura no Estado.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.771/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.771/2012, de autoria do Sr. Iran Leite Ferreira,

da Associação Comunidade Noiva do Cordeiro, sugere a inclusão de ação no âmbito

do Programa 177 - Minas Sem Fome -, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG  -  2012/2015,  denominada  Apoio  à  Melhoria  de  Unidades  Coletivas  de
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Processamento de Alimentos, com a finalidade de promover melhorias em unidades

produtivas  familiares  já  em  funcionamento  que  requerem  alguma  agregação  de

equipamentos para facilitar  e  dinamizar  a  produção,  visando  atender  à  legislação

sanitária vigente e ter acesso ao mercado formal.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  à  criação  da  Ação  Apoio  à  Melhoria  de  Unidades

Coletivas de Processamento de Alimentos, com a finalidade de promover melhorias

em  unidades  produtivas  familiares  já  em  funcionamento  que  requerem  alguma

agregação  de  equipamentos  para  facilitar  e  dinamizar  a  produção,  de  forma  a

possibilitar  o  atendimento  da  legislação sanitária  vigente  e o  acesso ao  mercado

formal. A ação teria por unidade orçamentária a Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, que atenderia famílias em

todo o Estado.

A proposta é meritória, e se coaduna com o escopo do Programa 177 - Minas Sem

Fome -, que tem por objetivo estimular a produção de alimentos, a agregação de

valor  e  a  geração  de  renda  pela  venda  do  excedente,  visando  à  melhoria  das

condições de segurança alimentar e nutricional dos agricultores familiares. De modo

específico, a nova ação deve contribuir para o cumprimento do objetivo estratégico de

valorizar  os  produtos  e serviços  da  agricultura familiar,  proporcionando segurança

alimentar, sustentabilidade ambiental e aumento da renda, previstos no Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Assim, consideramos a oportuna a criação da ação, e opinamos pelo acolhimento

da proposta em análise na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que

dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.771/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à melhoria de unidades coletivas de processamento de alimentos

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Promover  melhorias  em  unidades  produtivas  familiares  já  em

funcionamento  que requerem alguma agregação de equipamentos para  facilitar  e

dinamizar a produção, visando atender à legislação sanitária vigente e ter acesso ao

mercado formal.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 300.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.773/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa  nº  1.773/2012,  da  Sra.  Ivone Luiza  de  Macedo

Moreira Silva,  do Conselho Estadual  do Idoso -  CEI -,  sugere alteração do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, a fim de criar ação específica

para melhor estruturar a Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso de Minas

Gerais - Cepid-MG -, com vistas a ampliar e aprimorar suas atividades, inclusive de
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articulação no Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre 5 e 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa propiciar uma melhor estruturação da Coordenadoria

Especial de Políticas para o Idoso de Minas Gerais - Cepid-MG - por meio da criação

de uma ação específica no âmbito do PPAG 2012-2015, exercício 2013, com essa

finalidade,  de  modo  a  ampliar  e  aprimorar  as  atividades  dessa  Coordenadoria,

inclusive no que toca a articulação de suas atividades em todo o Estado. Apresentada

por  uma  representante  do  Conselho  Estadual  do  Idoso  -  CEI  -,  a  demanda  foi

justificada  pela  necessidade  de  a  Cepid-MG  exercer,  de  forma  consistente,  sua

finalidade político-social, de modo a possibilitar a divulgação ampla e continuada do

Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741, de 2003) e legislação correlata e a instruir

os  idosos  a  reivindicarem  seus  direitos  e  a  reagirem  contra  a  discriminação,

favorecendo  o  fortalecimento  desse  segmento  e  uma vida  digna,  segura,  ativa  e

independente.

No imaginário popular do mundo ocidental costuma prevalecer uma visão negativa

do envelhecimento, baseada na noção de que as pessoas valem por sua produção e

pelo seu ganho financeiro-material e que, assim sendo, os mais velhos, muitas vezes

por não mais estarem inseridos no mercado de trabalho e viverem de aposentadoria,

seriam “inúteis”,  daí  representando um “peso”  que poderia ser “descartado”.  Esse

equívoco  torna-se  ainda  mais  grave  ao  se  verificar  que  o  envelhecimento

populacional, caracterizado pelo crescimento mais elevado da população idosa em

relação  aos  demais  grupos  etários,  é  fenômeno  mundial.  No  caso  brasileiro,

projeções das Nações Unidas apontam que a população idosa (com 60 anos ou mais

de idade) será de 55 milhões de pessoas em 2040 e passará, entre 2000 e 2050, de
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7,8% para 23,6%, enquanto a jovem se reduzirá de 28,6% para 17,2%, e a adulta de

66,0%  para  64,4%  (Disponível  em:  <http://www.sedh.gov.br/clientes/sedh/sedh  /  

Id_idoso>. Acesso em: 21 jun. 2012).

No tocante às políticas públicas, essa realidade significa dificuldades para quem

envelhece e desafios para os gestores, inclusive porque se trata de um segmento

bastante  heterogêneo,  com  trajetórias  de  vida  diferenciadas,  marcadas  pelas

desigualdades sociais,  econômicas, culturais,  étnicas e regionais não só históricas

mas ainda em curso no País, que irão afetar a velhice. Portanto, não se trata, como

pensam  alguns,  apenas  da  infraestrutura  na  área  da  saúde,  mas  de  um  novo

paradigma de perfil etário que requer um conjunto amplo de medidas que assegurem

o bem-estar dos idosos.

No que diz respeito especificamente à violência contra o idoso, o problema assume

contornos desafiadores, pois extrapola as desigualdades verificadas na vida social e

engloba desde abusos físicos e sexuais até negligência e abandono, passando por

maltrato e coação psicológica, não sendo incomum ocorrer no ambiente intrafamiliar.

Em Minas Gerais, segundo informação da própria Cepid-MG, o registro de denúncias

de  violência  contra  a  pessoa  idosa  é  o  segundo  número  mais  alto  no  Estado,

perdendo  apenas  o  registro  de  denúncias  de  violência  contra  crianças  (dados

contidos  no  ofício  CEPID/003/2012,  de  5/3/2012.  Disponível  em

<http://xa.yimg.com/kq/groups/17069048/375447744/name/UNKNOWN_PARAMETE

R_VALU>. Acesso em 29 nov. 2012).

Diante do exposto, opina-se que a proposição em tela deva ser acolhida por meio

da destinação específica de recursos que propiciem uma maior divulgação, por parte

da Cepid-MG, dos direitos previstos no Estatuto do Idoso, de modo a permitir que

esse  segmento  populacional,  mediante  o  acesso  a  informações  pertinentes  e

adequadas, tenha uma vida digna, segura, ativa e independente, como pretende a

proposição aqui em análise. Sugere-se que essa destinação de recursos ocorra no

âmbito  do  Programa  011  -  Assistência  Social  e  Direitos  Humanos  -,  mais

especificamente  dentro  da  Ação  4203  -  Promoção  de  Direitos  Humanos  -,  cuja

finalidade é mobilizar, promover e articular políticas públicas junto aos cidadãos, em

especial  de  promoção  e  educação  em  direitos  humanos,  propiciando  acesso  a
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informações sobre os seus direitos.

Ressalta-se, por fim, que a Cepid-MG faz parte da estrutura orgânica básica da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e que o CEI, instituição

que a proponente representa, integra a área de competência dessa Secretaria por

subordinação administrativa, conforme, respectivamente, os arts. 169 e 170 da Lei

Delegada nº 180,  de 20/1/2011.  Cepid-MG e CEI têm sido parceiros em diversos

trabalhos e ações voltados para o favorecimento e a melhoria da situação dos idosos

no Estado.

Em face desses esclarecimentos, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 1.773/2012 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que

estima as  receitas  e  fixa as  despesas  do Orçamento  Fiscal  do  Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.773/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$50.000,00

Unidade orçamentária beneficiada: Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4203 - Promoção de Direitos Humanos - Ações de divulgação

dos direitos previstos no Estatuto do Idoso promovidas pela Coordenadoria Especial

de Políticas para o Idoso de Minas Gerais - Cepid-MG (despesas correntes)

Região beneficiada: O Estado

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$50.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 50.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$50.000,00



988
____________________________________________________________________________

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.787/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.787/2012, de autoria do Sr. José Antônio Alves

dos  Santos,  encaminha  proposta  de  restauração  da  Ação  4080  -  Apoio  ao

Extrativismo no Norte de Minas -,  no âmbito do Programa 161 -  Desenvolvimento

Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -,  incluída  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  por  meio  de  emenda  popular  durante  sua

elaboração.

A proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  7/11/2012  a

9/11/2012,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei  nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Ação 4080 - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas - tem por finalidade “apoiar

a atividade de agroextrativismo das culturas do pequizeiro e macaúba e demais frutos

do Cerrado”. Essa ação foi criada a partir de emenda popular apresentada ao Projeto

de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, aprovado por esta Casa

em dezembro de 2011. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que essa ação era

necessária para incluir no planejamento do governo as determinações previstas na

Lei  nº  13.965,  de  2001,  que  criou  o  programa mineiro  de  incentivo  ao  cultivo,  à

extração, ao consumo, à comercialização e à transformação do pequi e demais frutos

e produtos nativos do cerrado - Pró-Pequi - e na Lei nº 19.485, de 2011, que instituiu

a política estadual de incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização, ao consumo

e à transformação da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas - Pró-Macaúba.

Em  sua  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2013,

encaminhado para apreciação desta Casa,  o governo excluiu desse documento a

mencionada Ação 4080. A proposição em tela tem por objetivo reverter essa medida.
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A análise do assunto nos leva a apoiar a solicitação do autor, pois, como já dito, é

preciso  que  o  Estado  mantenha  em  seu  planejamento  -  leia-se  PPAG  e  Lei

Orçamentária - ações e recursos financeiros que irão possibilitar o cumprimento das

determinações  previstas  nas  mencionadas  Leis  Pró-Pequi  e  Pró-Macaúba.  Assim,

estaremos contribuindo para que essas leis tenham efetividade e resultados em prol

do desenvolvimento sustentável do cerrado mineiro.

Assim, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício  de  2013,  e  de  requerimento  à  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  solicitando  informações  sobre  as  atividades  e  resultados  da  Ação

4080, no exercício 2012.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.787/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO

PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO.

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 200.000,00

REQUERIMENTO Nº …

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.787/2012, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando informações sobre as

atividades e os resultados da Ação 4080 - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas -,

do  Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, no exercício de

2012.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.789/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.789/2012, do Sr. Artur Campos Cheib, sugere

alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, visando

regionalizar o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte

- PPCAAM -, por meio da abertura de núcleo próprio para o atendimento em uma das

macrorregiões do Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

No decorrer da tramitação foram anexadas à proposição em análise as Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.793/2012, que objetiva consolidar e aprimorar o Programa de

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos de Minas Gerais - PPDDH -, e

1.836/2012, que sugere a estruturação da Rede de Proteção e Assistência à Mulher

Vítima de Violência.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.789/2012  sugere  a  descentralização  do

PPCAAM  em  Minas  Gerais  de  modo  a  ampliar  o  programa  e  possibilitar  o

desenvolvimento de suas atividades em outras regiões do Estado, de maneira mais

efetiva, tendo em vista que a atual estrutura de atendimento se concentra em Belo

Horizonte.  Ainda de acordo com o proponente,  o núcleo deve contar  com equipe

técnica  formada  por,  no  mínimo,  coordenador,  advogado,  psicólogo  e  assistente

social, sendo necessária a disponibilização de R$400.000,00, mais recursos federais,

para sua implementação.

O PPCAAM foi  criado em 2003,  tendo  sido  oficialmente  instituído  pelo  governo

federal por meio do Decreto Federal nº 6.231, de 2007. O programa, coordenado pela

Secretaria  Especial  dos  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  tem  por

finalidade proteger crianças e adolescentes expostos a grave ameaça no território

nacional e sua implementação se dá pela celebração de convênios pela União com

Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades não governamentais. Conforme o

art. 8º do mencionado decreto, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a autoridade

judicial são competentes para solicitar a proteção, a qual poderá ser estendida a pais

ou  responsáveis,  cônjuge  ou  companheiro,  ascendentes,  descendentes,

dependentes, colaterais e aos que tenham, comprovadamente, convivência habitual

com o ameaçado, a fim de preservar a convivência familiar.

Em  Minas  Gerais,  o  PPCAAM  é  desenvolvido  no  âmbito  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social - Sedese. Especificamente no que se refere à execução do

programa, verifica-se no PPAG 2012-2015 que a Ação 4204 - Proteção de Direitos

Humanos  -  é  correspondente  ao  PPCAAM,  como  também  a  outros  programas

inerentes à proteção:  o  já  citado PPDDH, o  acolhimento provisório  nos casos de

violência  ou  grave  ameaça  e  o  Programa de Proteção  a  Vítimas  e  Testemunhas

Ameaçadas de Minas Gerais - Provita.

Nessa esteira, depreende-se que as propostas de ação legislativa anexadas estão
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relacionadas à mesma Ação 4204,  razão pela qual,  de fato,  vêm ao encontro  da

proposição em estudo.

Note-se  que  a  primeira,  nº  1.793/2012,  busca  criar  ação  capaz  de  garantir  a

execução e melhorar a estrutura de atendimento do PPDDH, por meio da ampliação

de recursos. Por sua vez, a segunda, nº 1.836/2012, pretende criar ação específica

com vistas a estruturar a rede de proteção e assistência a mulheres em situação de

ameaça ou de violação de direitos, por meio do atendimento emergencial, incluindo a

oferta de atendimento psicossocial e jurídico, em todas as regiões do Estado. Aliás,

colhe-se da justificativa constante da Proposta de Ação Legislativa nº 1.836/2012 a

clara intenção de,  para além de aumentar  a  quantidade de equipamentos para o

atendimento, melhorar e efetivar a articulação da rede de atendimento já existente

com outros serviços, sociais inclusive.

Pois  bem,  ainda  acerca  das  propostas  de  ação  legislativa  anexadas,  cumpre

considerar  que  o  PPDDH  estadual  estrutura-se  conforme  o  Programa  Federal

respectivo  e  com  a  Política  Nacional  de  Proteção  aos  Defensores  dos  Direitos

Humanos  -  PNPDDH  -,  criada  pelo  Decreto  Federal  nº  6.044,  de  2007,  com  a

finalidade de estabelecer os princípios e diretrizes de proteção aos defensores dos

direitos humanos, de acordo com as leis brasileiras e os tratados internacionais de

direitos humanos de que o Brasil faça parte. O decreto também definiu os “defensores

dos direitos humanos” como todos os indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que

promovem  e  protegem  os  direitos  humanos  e  as  liberdades  fundamentais

reconhecidas  universalmente.  Ainda  de  acordo  com  o  art.  2º  de  mencionado

regulamento, tal proteção visa garantir a continuidade do trabalho do defensor, o qual,

em face de sua atuação, encontra-se em situação de risco ou vulnerabilidade ou sofre

violação de seus direitos.

Já o abrigamento provisório destina-se a famílias e pessoas com vínculos familiares

rompidos  ou fragilizados.  O  atendimento é  realizado visando acolher  e  garantir  a

proteção integral, contribuir para a prevenção das situações de violência, restabelecer

vínculos familiares e sociais, bem como promover o acesso à rede socioassistencial,

a  outros  órgãos  do  Sistema de  Garantia  de  Direitos  e  demais  políticas  públicas

setoriais.  Poderão ser incluídos no serviço de acolhimento,  além de mulheres em
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situação de violência, crianças e adolescentes sob medida de proteção e em situação

de  risco  cujas  famílias  ou  responsáveis  encontrem-se  temporariamente

impossibilitados  de  cumprir  sua  função de cuidado  e  proteção;  idosos,  adultos  e

famílias  em situação de rua  e  desabrigo  por  abandono,  migração  e  ausência  de

residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.

Importante então destacar a indiscutível relevância do atendimento realizado pelos

mencionados programas de proteção, por meio dos quais são alcançadas pessoas

que se encontram em situação de grave violação de direitos. No entanto, em que

pese  o  PPCAAM,  o  PPDDH e  o  acolhimento  provisório  serem  desenvolvidos  no

âmbito da Sedese e executados por meio da Ação 4204, não é possível, a par disso,

concluir-se  a  correspondência  do  nome  e  da  finalidade  da  ação  com  esses

programas.  Essa  imprecisão  obscurece  a  visualização  da  disponibilização  de

recursos financeiros para a execução dos programas.

Resta  certo,  pois,  a  necessidade  de  maior  clareza  na  apresentação  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental de modo a demonstrar, precisamente, que esses

programas  são  abrangidos  pela  citada  ação,  possibilitando  à  sociedade  tanto  a

identificação  de  metas  físicas  e  financeiras  inerentes  a  cada  um  deles  quanto  o

monitoramento de sua execução. Além dessa intervenção - o que se propõe por meio

de  emenda  -,  entendemos  oportuno  solicitar,  por  meio  de  requerimentos,  seja

encaminhado à Sedese pedido de remanejamento dos recursos da Ação 4204 para

as ações específicas criadas, bem como de realização de estudos de viabilidade de

implantação de núcleos regionais do PPCAAM no Estado. A demanda de melhoria e

ampliação da articulação da rede de proteção e assistência a mulheres vítimas de

violência  também  é  acolhida  na  forma  de  requerimentos  solicitando  o

encaminhamento  de  ofícios  à  Sedese  e  à  Coordenadoria  Especial  de  Políticas

Públicas  para  Mulheres  -  Cepam  -,  órgão  ao  qual  comete  promover  a

intersetorialidade  e  transversalidade  entre  programas  relacionados  às  políticas

públicas para mulheres.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2013, com vistas a incluir quatro ações no Programa 011 -
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Assistência Social e Direitos Humanos - específicas para Provita, PPCAAM, PPDDH

e Abrigo/Acolhimento Provisório, e de requerimentos à Sedese e à Cepam.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.789/2012  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012  e  dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  …..  -  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A  VÍTIMAS  E  TESTEMUNHAS

AMEAÇADAS - PROVITA

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: GARANTIR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E JURÍDICA

A VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, E SEUS FAMILIARES, QUE SE ENCONTREM SOB

AMEAÇA EM VIRTUDE DE COLABORAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO OU PROCESSO

CRIMINAL

Produto: VÍTIMA OU TESTEMUNHA PROTEGIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 10.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  …..  -  PROGRAMA DE  PROTEÇÃO  A CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES

AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM
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Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPORCIONAR PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES, AMEAÇADOS DE MORTE

EM  VIRTUDE  DE  ENVOLVIMENTO,  VITIMAÇÃO  OU  TESTEMUNHO  EM  ATO

DELITUOSO

Produto: CRIANÇA OU ADOLESCENTE PROTEGIDO(A)

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 10.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  …..  -  PROGRAMA DE  PROTEÇÃO  AOS  DEFENSORES  DE  DIREITOS

HUMANOS - PPDDH

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  PROTEGER  OS  DEFENSORES  DE  DIREITOS  HUMANOS  E

GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRABALHO DE ORGANIZAÇÕES, GRUPOS E

MOVIMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA LUTA PELA DEFESA DOS DIREITOS

FUNDAMENTAIS.

Produto: DEFENSOR DE DIREITOS HUMANOS PROTEGIDO

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 10.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: ….. - ABRIGO / ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E

ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,

IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A

FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO, VISANDO

PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS.

Produto: PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 10.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.789/2012, de Artur Campos Cheib, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -

informando  a  inclusão  de  quatro  ações  no  Programa  011  -  Assistência  Social  e

Direitos Humanos -, destinadas ao Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas
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Ameaçadas - Provita -, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados

de Morte - PPCAAM -, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos -

PPDDH - e Abrigo/Acolhimento Provisório, e solicitando o remanejamento, para as

mencionadas ações,  dos  recursos previstos  na Ação 4204 -  Proteção de Direitos

Humanos - para o exercício de 2013.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.789/2012, de Artur Campos Cheib, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -

solicitando seja realizado estudo de viabilidade da implantação de núcleos regionais

para o atendimento prestado pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes

Ameaçados de Morte - PPCAAM - em Municípios com maiores índices de vitimização

e de envolvimento de adolescentes com atos infracionais.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.789/2012, de Artur Campos Cheib, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -

solicitando  maior  empenho  na  efetivação  das  ações  direcionadas  à  organização,

ampliação, articulação e fortalecimento da rede de proteção e atendimento à mulher

vítima de violência no Estado.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.789/2012, de Artur Campos Cheib, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam

- solicitando maior empenho na efetivação das ações direcionadas à organização,

ampliação, articulação e fortalecimento da rede de proteção e atendimento à mulher

vítima de violência no Estado.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.790/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.790/2012, do Sr. Guilherme Gonçalves Teixeira,

da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fetaemg -, e outros, encaminha sugestão de alteração do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para incluir ampliação das metas da ação 2121 -

Alimentação Escolar -, do Programa 025 - Cultivar, Nutrir e Educar -, do PPAG 2012-

2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  incorpora  sugestão  apresentada  durante  as  audiências

públicas para aprimorar o PPAG para garantir cofinanciamento para a alimentação

escolar de comunidades indígenas, em razão do risco de déficit  nutricional  a que
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estão  submetidas  essas  populações.  Essa  a  motivação  para,  além  de  emendas

criando  regionalização  estadual  e  acrescentando  R$  150.000,00  na  Ação  2121  -

Alimentação Escolar -, também apresentarmos requerimento para envio de ofício à

Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  a  execução  desses  recursos

destinados à suplementação da alimentação escolar para as escolas indígenas no

início do ano letivo.

No  que  se  refere  à  suplementação  dos  recursos  da  alimentação  escolar  pelo

Estado nos mesmos patamares utilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educação - FNDE - , que utiliza recursos do salário-educação na implementação

do programa, seria necessária a realização de estudos de viabilidade financeira e

impacto orçamentário. Por conseguinte, um dos requerimentos anexos solicita sejam

enviados  ofícios  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  ao  Comitê  Temático  de

Segurança Alimentar  e Nutricional  Sustentável  de Minas  Gerais,  da  Secretaria  de

Estado de Governo justamente para a realização desse diagnóstico .

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015,  para  o  exercício  2013,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.471/2012,  que  estima  as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

2013 e de requerimentos à Secretaria de Estado de Educação e ao Comitê Temático

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, da Secretaria de

Estado de Governo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.790/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Alimentação Escolar - Suplementação da alimentação escolar para escolas

indígenas.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 150.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Alimentação Escolar

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 150.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.790/2012, apresentada pelo Sr. Guilherme Gonçalves Teixeira, da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, e outros, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Educação,  solicitando  a  execução,  a  partir  do  início  do  ano  letivo,  em  parcelas

concomitantes aos repasses realizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação  -  FNDE  -,  dos  recursos  destinados  à  suplementação  da  alimentação

escolar para as escolas indígenas, em razão do risco de déficit nutricional a que estão

submetidas essas populações.

Requer,  ainda,  sejam  realizados  estudos  sobre  a  viabilidade  de  atender  as

demandas de suplementação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação

Escolar,  diagnóstico  sobre  o  aporte  promovido  pelos  Municípios  nessa

complementação e que o resultado dos estudos e o diagnóstico sejam enviados à

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.790/2012, do Sr. Guilherme Gonçalves Teixeira, da Federação dos Trabalhadores

na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, e outros, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Governo,

solicitando estudo sobre a viabilidade de atender as demandas de suplementação

dos  recursos do  Programa Nacional  de  Alimentação Escolar,  além de diagnóstico

sobre o aporte promovido pelos Municípios nessa complementação.

Requer,  ainda,  que  os  resultados  do  estudo  e  o  diagnóstico  solicitados  sejam

remetidos à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.796/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.796/2012,  de autoria  do Sr.  Afonso Correa

Diana, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -

Fetaemg -, encaminha proposta de alteração do Programa 144 - Promoção e Defesa

da Cidadania - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012/2015, para

inclusão  de  ação  denominada  Programa  de  Segurança  Alimentar  nos  Pré-

Assentamentos  de  Reforma  Agrária,  com  meta  física  de  1.000  famílias  e  meta

financeira de R$ 2.000.000.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Nas situações de conflito fundiário, as famílias acampadas passam por uma grande

insegurança relacionada à garantia de seus direitos fundamentais. Essa insegurança

inclui a alimentação, tendo em vista a situação precária em que se encontram, pois

muitas vezes não é possível trabalhar a terra ou os acampados não têm instrumentos

para tanto, ao mesmo tempo que não podem deixar a terra sob o risco de perderem a

possibilidade de serem assentados. Acresce que a efetivação desse assentamento

pode demorar anos para ocorrer, ou mesmo não ocorrer, conforme o processo a ser

realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.

No  PPAG  2008-2012,  a  Ação  4253  -  Desenvolvimento  Sustentável,  Segurança

Alimentar e Pacificação no Campo - previa o atendimento dos acampados na questão

da segurança alimentar. A partir de 2009, a ação recebe o número de 4061 e, depois

de  sucessivas  alterações  em  seu  nome  e  finalidade,  é  hoje  denominada

“Intermediação  de  conflitos  fundiários  coletivos”  e  tem  como  finalidade  “apoiar  a

regularização  fundiária  por  meio  da  legitimação  de  posse  em  áreas  devolutas

urbanas, promovendo ações que garantam a paz social junto aos acampamentos e

pré-assentamentos”.

A ação 4061 deixou de incluir a compra de cestas básicas para os acampados, e

hoje o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -  Iter-MG -  possui recursos

apenas para a distribuição de lonas para os acampados em situação emergencial. A

Companhia Nacional de Abastecimento - Conab - distribui cestas básicas para alguns

acampamentos, quando indicados pelo Incra. Porém, essa distribuição não apresenta

regularidade ao longo do tempo nem abrangência ampla o suficiente para garantir a

segurança  alimentar  dos  acampados.  Dessa  forma,  mantém-se  forte  demanda

desses grupos de acampados para que o Estado contribua nessa política. Também

haveria  viabilidade  logística,  pois  o  Iter  poderia  entregar  as  cestas  básicas  no

momento da entrega das lonas.

Torna-se, portanto, propícia a alteração da finalidade da Ação 4061, retornando o

objetivo de assegurar a segurança alimentar. De forma a tornar viável essa ação, será
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necessário o aporte de recursos, a serem previstos no PPAG e na LOA.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.796/2012  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nos  3.471  e  3.472/2012

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

Ação:  4061  -  INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS E

GESTÃO DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Mudança de finalidade:

Para:  PROMOVER  OS  DIREITOS  HUMANOS  E  GARANTIR  UM  AMBIENTE

PACÍFICO NO CAMPO, ASSEGURANDO PROJETOS QUE VISEM À SEGURANÇA

ALIMENTAR, À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E AO DESENVOLVIMENTO

HUMANO, ECONÔMICO E SOCIAL DAS COMUNIDADES RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:
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UO beneficiada: 2411 - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Ação:  Intermediação  de  Conflitos  Fundiários  Coletivos  e  Gestão  de  Projetos  e

Infraestrutura  no  Campo  -  Aquisição  e  Distribuição  de  Cestas  Básicas  para

Acampamentos e Pré-Assentamentos em Situação de Insegurança Alimentar

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.797/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.797/2012,  de  autoria  da  Sra.  Maria  Dalce

Ricas, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, e outros, sugere a

inclusão de ação no âmbito do Programa 046  - Qualidade Ambiental  -,  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, denominada "Recuperação

de  Nascentes,  Matas  Ciliares  e  Lagoas  Marginais",  com  meta  física  de  20.000

hectares e meta financeira de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o período

de 2013 e 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa criar ação de recuperação de nascentes, matas ciliares

e lagoas marginais no âmbito do Programa Estruturador 46 - Qualidade Ambiental.

Note-se, contudo, que a ampliação das áreas de vegetação nativa e a recuperação
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de áreas degradadas estão previstas nas Ações 4564 e 4565 do Programa Associado

109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação.

Para  atender  a  proposta,  sugerimos  emenda  ao  PPAG  transferindo  as  citadas

ações - mantidas suas respectivas unidades orçamentárias - para o Programa 46.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.797/2012 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Leonardo Moreira - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 109 - Proteção da biodiversidade e unidades de conservação

Ação: 4564 - Ampliação das áreas de vegetação nativa e recuperação de áreas

degradadas

Transferência da ação para o programa: 46 - Qualidade ambiental

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 109 - Proteção da biodiversidade e unidades de conservação

Ação: 4565 - Ampliação das áreas de vegetação nativa e recuperação de áreas

degradadas - Fhidro

Transferência da ação para o programa: 46 - Qualidade ambiental

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.801/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.801/2012, da Sra. Clarise Fernandes da Silva,

da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, encaminha sugestão de alteração do  Plano

Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, para facilitar o acesso da

população  aos  serviços  de  saúde,  principalmente  em  relação  às  internações

hospitalares.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,



1006
____________________________________________________________________________

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita que o Estado facilite o acesso da

população  aos  serviços  de  saúde,  principalmente  em  relação  às  internações

hospitalares. A autora da proposta afirma na justificativa de sua apresentação que a

população  carente  não  dispõe  de  plano  privado  de  saúde  e  que  é  muito  difícil

conseguir vagas nos hospitais da rede do Sistema Único de Saúde - SUS. Assim, o

Estado deve adotar medidas que facilitem o acesso desse público aos serviços de

saúde.

Cumpre  informar  que  as  internações  hospitalares  dos  usuários  do  SUS  são

realizadas de duas formas. Na primeira, que abrange situações de urgência, os casos

são encaminhados pelos  serviços  de  pronto-atendimentos,  pronto-socorros  e  pelo

atendimento pré-hospitalar, efetivado pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - Samu. Na segunda, internação eletiva, em que os

casos são referenciados pelos ambulatórios de especialidades e pela atenção básica.

A fim de garantir  acesso às internações hospitalares  de forma mais  eficiente,  é

preciso um sistema de regulação em saúde. A Central de Regulação de Internações é

responsável pela regulação dos leitos hospitalares dos estabelecimentos de saúde

vinculados ao SUS, próprios, contratados ou conveniados.

No PPAG 2012-2015, já existe a Ação 4279 - Gestão do Sistema de Regulação em

Saúde - do Programa 237 - Atenção em Saúde, cuja finalidade é regular o acesso da

população referenciada garantindo as internações hospitalares na rede SUS em todo

o Estado.

Como já existe recurso financeiro do Estado destinado à gestão do Sistema de

Regulação em Saúde, a proposta em análise já se encontra atendida no âmbito do

PPAG.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.801/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.803/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.803/2012, dos Srs. Clever Alves Machado e

Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,  sugere  alteração do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas a ampliar e fortalecer as ações de

combate ao racismo e de promoção da igualdade racial.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

No decorrer da tramitação foi anexada à proposição em análise a Proposta de Ação

Legislativa  nº  1.815/2012,  a  qual,  por  sua  vez,  abrange  um  agrupamento  de

propostas  que,  para  além  de  corroborar,  replicam  as  sugestões  neste  momento

analisadas.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.803/2012 é composta por várias sugestões

que,  conforme  já  acima  mencionado,  buscam  o  fortalecimento  das  ações  de

promoção  da  igualdade  racial.  Dentre  as  sugestões  apresentadas,  podem  ser

ressaltadas as propostas com vistas a fortalecer as organizações representativas de

comunidades quilombolas,  indígenas,  ciganas  e  demais  comunidades  tradicionais;

implementar  banco  de  dados  de  entidades  e  movimentos  de  defesa  de  direitos

humanos;  realizar  diagnóstico  da  situação  da  população  etnicamente  excluída,
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especialmente para o desenvolvimento de políticas públicas destinadas à população

negra,  indígena,  cigana  e  demais  comunidades  tradicionais;  e  estimular  a

participação de pessoas negras na publicidade institucional da administração pública

estadual.

De sua parte, a proposta de ação legislativa anexada traz sugestões análogas, no

sentido  de,  por  exemplo,  desenvolver  projetos  de  fortalecimento  institucional  das

organizações representativas de comunidades como quilombolas, indígenas, ciganas

e de terreiro;  realizar  diagnóstico  sobre  a  atual  situação  da  população cigana no

Estado;  assegurar  o  acesso  a  serviços,  programas  e  projetos  a  comunidades

quilombolas  certificadas  ou  tituladas;  divulgar  o  Selo  Quilombos  do  Brasil  como

referência de origem da produção das comunidades em diversas cadeias produtivas;

implantar sistema de monitoramento e avaliação das ações governamentais voltadas

para  as  comunidades  quilombolas;  implementar  o  Plano  de  Enfrentamento  da

Mortalidade da Juventude Negra; e desenvolver ações de formação e capacitação

para a prevenção e o enfrentamento ao racismo institucional.

Sobre o tema,  cumpre lembrar  a elaboração,  em 2007,  da Política  Nacional  de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT. Tal

plano conceitua os  povos e comunidades tradicionais  como “grupos culturalmente

diferenciados  e  que se  reconhecem  como tais,  que possuem  formas  próprias  de

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição

para  sua  reprodução  cultural,  social,  religiosa,  ancestral  e  econômica,  utilizando

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. Podem

ser citados como povos e comunidades tradicionais do Brasil indígenas, quilombolas

e comunidades de terreiro, entre outros. A PNPCT apresenta, dentre seus princípios,

a implementação intersetorial  das ações, estruturada em quatro eixos: garantia de

acesso a territórios tradicionais e aos recursos naturais; infraestrutura; inclusão social

e  educação  diferenciada;  e  fomento  à  produção  sustentável.  A coordenação  e  o

acompanhamento  do  Plano  competem à  Comissão Nacional  de  Desenvolvimento

Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  -  CNPCT  -,  a  qual  tem  as

atribuições de propor diretrizes e articular a atuação conjunta de representantes da

administração  pública  direta  e  membros  do  setor  não  governamental  para  o
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desenvolvimento da política.

Em  2009,  foi  aprovado  o  Plano  Nacional  de  Promoção  da  Igualdade  Racial  -

Planapir  -,  com  atuação  em  12  eixos:  Trabalho  e  Desenvolvimento  Econômico;

Educação;  Saúde;  Diversidade  Cultural;  Direitos  Humanos  e  Segurança  Pública;

Comunidades  Remanescentes  de  Quilombos;  Povos  Indígenas;  Comunidades

Tradicionais de Terreiro; Política Internacional; Desenvolvimento Social e Segurança

Alimentar; Infraestrutura; e Juventude. O Planapir tem por meta propiciar a adoção de

ações afirmativas de forma a garantir o recorte étnico-racial no conjunto das políticas

públicas executadas pelo governo, contemplando, de forma efetiva, as demandas dos

segmentos socialmente vulneráveis, como negros, povos indígenas e de etnia cigana.

A proposição das metas, prioridades e ações, além do acompanhamento e avaliação

das  políticas  de  implementação  são  atribuições  do  Comitê  de  Articulação  e

Monitoramento  do  Planapir,  composto  por  representantes  de  Ministérios  e  da

sociedade civil.

Constata-se  inequívoco,  portanto,  que  as  demandas  inerentes  à  comunidades

tradicionais merecem especial atenção no planejamento e na execução das políticas

públicas,  pois  estão  intimamente  ligadas  à  proteção  de  direitos,  à  promoção  da

cidadania e à inclusão social.  Em Minas Gerais, a política e as ações inerentes à

igualdade racial  são desenvolvidas no âmbito da Secretaria  de Estado de Defesa

Social - Sedese - por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos. Nessa esteira,

entendemos  necessária  a  especificação  de  recursos  orçamentários,  por  meio  de

emendas,  bem como a apresentação de requerimentos  em que se solicite  sejam

encaminhados pedidos de providências à Sedese.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício 2013, e de requerimentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.803/2012  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.471/2012  e  dos

requerimentos anexos.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$ 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4203 - Promoção de Direitos Humanos - Implantar um sistema

informatizado ou banco de dados de entidades e movimentos de defesa de direitos

humanos no Estado.

(despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$ 200.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  4203  -  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Elaboração  de

diagnóstico  acerca  da  situação  da  população  etnicamente  excluída  no  Estado,

especialmente para o desenvolvimento de políticas públicas destinadas à população

negra, indígena, cigana e demais comunidades tradicionais.

(despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$150.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$ 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  4203  -  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Desenvolver  ações

visando  ao  fortalecimento  institucional  das  organizações  representativas  das
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populações quilombolas, indígenas, ciganas e demais comunidades tradicionais do

Estado.

(despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$ 150.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.803/2012,  dos  Srs.  Clever  Alves  Machado  e  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando providências de forma a ampliar a

participação de pessoas negras na publicidade institucional da administração pública

estadual, estimular a implementação de ações semelhantes no setor privado, bem

como fortalecer as organizações de mídia negra.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.803/2012,  dos  Srs.  Clever  Alves  Machado  e  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando providências para o fortalecimento

da  política  de  promoção  da  igualdade  racial,  por  meio  da  ampliação  de  ações

afirmativas, com vistas a assegurar a igualdade de oportunidades.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.803/2012,  dos  Srs.  Clever  Alves  Machado  e  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando providências para divulgar o Selo

Quilombos do Brasil como referência de origem da produção das comunidades em

diversas cadeias produtivas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.803/2012,  dos  Srs.  Clever  Alves  Machado  e  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  solicitando  providências  para  garantir  a

implementação do Plano de Enfrentamento da Mortalidade da Juventude Negra, de

modo a apoiar e acompanhar crianças, adolescentes e jovens negros, especialmente

aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.803/2012,  dos  Srs.  Clever  Alves  Machado  e  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social  -  Sedese -,  solicitando a ampliação das atividades de

formação e capacitação para a prevenção e o enfrentamento ao racismo institucional.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.805/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.805/2012,  do  Sr.  Márcio  Macedo  Lopes,

encaminha  proposta  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para destinar recursos à construção do Estádio Amâncio Cassini

Neto, situado no Município de Piumhi.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  5/11/2012,  em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 -, para o exercício de

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise visa à destinação de recursos estaduais

para  a  construção  do  Estádio  Amância  Cassini,  situado  em  Piumhi.  Segundo  o

proponente, a reestruturação e conclusão do Estádio contribuirá para a promoção da

cidadania, tirando as crianças das ruas e do envolvimento com as drogas por meio da

oferta de esporte e lazer.

O referido estádio municipal é utilizado pela Associação Bela Vista Esporte Clube,

que  foi  declarada  de  utilidade pública  pela  Lei  nº  20.407,  de  30/10/2012,  e  cujo

objetivo é desenvolver atividades esportivas para jovens, em especial treinamento em

futebol de campo, e contribuir para a formação plena do cidadão.

É consenso que a prática esportiva contribui para o desenvolvimento da cidadania e

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Dessa forma, são necessários

espaços esportivos adequados nos Municípios para propiciar uma vida mais saudável

à população.

Reconhecendo essa necessidade, a Secretaria de Estado de Esporte e Juventude -

Seej - tem procurado auxiliar técnica e financeiramente os Municípios em obras de

infraestrutura esportiva. Assim, é pertinente o encaminhamento de requerimento à
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Seej, solicitando o apoio técnico e financeiro para a execução das obras de reforma

do Estádio Amâncio Cassini, em Piumhi.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.805/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.805/2012, do Sr. Márcio Macedo Lopes, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Esporte e Juventude solicitando o apoio

técnico  e  financeiro  para  a  execução  das  obras  de  reforma  do  Estádio  Amâncio

Cassini, localizado em Piumhi.

Sala das Reuniões, ...de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.806/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.806/2012,  de  Francisco  Batista  Filho,  da

Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -, e outros, sugere a inclusão de ação

no  Programa  174  -  Protagonismo  Juvenil  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para promover a melhoria da infraestrutura das

unidades da Fucam.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  tela  visa  a  criar  ação  no  Programa  174  -

Protagonismo Juvenil - com o objetivo de promover melhorias na infraestrutura física

das seis unidades educacionais da Fundação Caio Martins - Fucam -, situadas nos

Municípios  de  Buritizeiro,  Esmeraldas,  Januária,  Juvenília,  Riachinho  e  São

Francisco.  Segundo  o  proponente,  tal  medida  é  importante  para  garantir  a

permanência de crianças, adolescentes e jovens nas escolas da instituição.

Nos termos dos Projetos de Lei n°s 3.472 e 3.471/20 12, o Programa 174 contém a

Ação  4065  -  Construção,  Reforma  e  Ampliação  de  Moradias  Estudantis  para

Adolescentes  e  Jovens  -,  cuja  finalidade  é  "adequar  as  instalações  das  moradia

estudantis  para  maiores  de  12  anos,  como  forma  de  apoiar  a  permanência  de

crianças, adolescentes e jovens na escola, por meio de organização e da oferta de

proteção social". O montante previsto para o custeio dessa ação é de R$1.000,00.

A princípio, poderíamos entender que o pleito da proposta de ação legislativa em

análise está atendido. No entanto, o recurso destinado é insuficiente; portanto, uma

complementação é de fato necessária.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, de modo que seja prevista a destinação de

R$ 2.000.000,00 para a Ação 4065.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.806/2012 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 2161 - Fundação Educacional Caio Martins

Ação: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para Adolescentes

e Jovens
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Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$399.500,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$399.500,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 2161 - Fundação Educacional Caio Martins

Ação: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para Adolescentes

e Jovens

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$1.599.500,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$1.599.500,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.809/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.809/2012, da Sra. Clarise Fernandes da Silva,

da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, encaminha proposta de criação de programa

no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  denominado

Programa  SOS  de  Investimento  de  Responsabilidade  Social  com  o  objetivo  de

criação do fundo de amparo social para investimento na saúde, educação, habitação

e meio ambiente.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  a  criar  um  novo  programa  no  PPAG  2012-2015

denominado  Programa SOS  de  Investimento  de  Responsabilidade  Social,  com  o

objetivo de criação do fundo de amparo social para investimento na saúde, educação,

habitação e meio ambiente.

Importa destacar que os fundos de políticas públicas, como os de saúde, educação,

habitação,  meio  ambiente  e  outros,  constituem  as  fontes  financiadoras  das

respectivas políticas públicas, via de regra instituído em razão da regulamentação de

plano ou programa governamental, nas formas definidas em leis. São constituídos de

recursos  oriundos  de  orçamento,  dos  três  níveis  de  governo,  de  programas

governamentais  afins  ou  de  renúncia  fiscal  orientada  pela  legislação  tributária

pertinente. Os fundos seguem, em regra, uma estrutura permeável ao controle social.

Não obstante a iniciativa meritória da proponente, cumpre lembrar que para todas

as políticas citadas, para as quais se pretende criar um único fundo, existe um fundo

específico, com legislação e regras de financiamento próprias relacionadas à política

em  questão.  Diante  disso,  não  vislumbramos  motivos  para  que  a  proposta  ora

apresentada prospere nesta Casa.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.809/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.811/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.811/2012, do Sr.  Sergio Hirle de Souza, do

Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep 5 -,  encaminha sugestão de

alteração do  Plano Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para
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incluir  a  aquisição  de  um  piano  de  meia  cauda  para  o  Teatro  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Desde  2001,  esta  Casa  mantém  o  programa  Segunda  Musical,  para  divulgar

música erudita por meio de recitais no Teatro da Assembleia. As apresentações são

às segundas-feiras, às 20h. O recital é exibido pela TV Assembleia na sexta-feira, às

20h, com reprises no sábado, às 23h30; no domingo, às 15 horas; e na segunda-

feira, 1 hora da manhã.

Os artistas, de Belo Horizonte e do interior, são selecionados por meio de audição

pública para alunos e professores das Escolas de Música das seguintes instituições:

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -, Universidade Federal de Minas

Gerais - UFMG -, Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ - , Universidade

Federal de Ouro Preto - Ufop -, Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis

Salgado - Cefar/FCS, Instituto Cervantes e Fundação de Educação Artística. Alguns

programas são ainda reservados a músicos profissionais já consagrados.

O patrocínio das atividades é da Imprensa Oficial, do Sindicato dos Servidores da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Sindalemg -, da Cooperativa de Economia e

Crédito Mútuo dos Funcionários da ALMG - Cofal -, da Associação dos Aposentados

da ALMG - Aplemg - e da Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de

Minas Gerais - Aslemg.

O piano atualmente em uso no programa é de propriedade da Imprensa Oficial e

cedido por meio de termo anualmente renovado. Há alguns anos a Imprensa Oficial

vem  manifestando  intenção  de  reaver  o  instrumento  para  projetos  desenvolvidos

nessa instituição; assim, é mister que a ALMG adquira o seu próprio piano, para que



1019
____________________________________________________________________________

o  Teatro  da  Assembleia  possa  assegurar  as  condições  para  realização  de  sua

programação cultural.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.811/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.811/2012, do Sr. Sérgio Hirle de Souza, do Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep 5 -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja adquirido um

piano de meia cauda para o Teatro desta Casa, uma vez que piano atualmente em

uso é cedido pela Imprensa Oficial por meio de termo anualmente renovado.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.812/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.812/2012, da Sra. Adriana Ferreira Gomes,

encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1176  -Travessia  Social  -,  do  Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012/2015,  para  construção  e

recuperação  de  estradas  vicinais  e  manutenção  periódica  com  cascalhamento;

construção  de  grandes  e  pequenas  barragens  favorecendo  o  armazenamento  de

água nas comunidades rurais; aquisição de equipamentos para favorecer a captação,

distribuição até as moradias; e aquisição de bens móveis para transporte seguro dos

produtores rurais e suas mercadorias em perfeitas condições para comercialização.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício
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de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise visa garantir a melhora da infraestrutura

da zona rural do Estado no que se refere ao fornecimento de água e também ao

transporte  (estradas  rurais  e  vicinais).  Segundo  a  autora  do  pleito,  a  provisão

insuficiente dessas estruturas tem sido fator que limita o desenvolvimento econômico

e a qualidade de vida dos moradores da zona rural. Conforme destaca a proponente,

parcela razoável da população mineira ainda mora na zona rural. A ausência dessas

infraestruturas é ainda mais limitante no caso das regiões do semiárido mineiro, onde

se situa Araçuaí, foco da proposta em comento.

O atual processo de revisão do PPAG já dispõe de Proposta de Ação Legislativa - a

PLE 1734 - voltada para a questão do abastecimento de água na zona rural. Dessa

forma,  e  considerando  a  importância  das  estradas  rurais  e  vicinais  para  o

desenvolvimento produtivo da zona rural, é adequado acolher a proposta na forma de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  pedido  de  providências  à

Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -,  entre  cujas  atividades,  especialmente  no

âmbito da Ação 4127, inclui-se a provisão desse tipo de infraestrutura. Cabe ainda a

essa  Fundação  orientar  a  Prefeitura  de  Araçuaí  quanto  aos  procedimentos

necessários à inclusão dessas estradas nessa ação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.812/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.812/2012,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

providências  à  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -,  para  a  inclusão  da

manutenção periódica de estradas rurais e vicinais do Município de Araçuaí no âmbito

da Ação 4127 do PPAG 2012-2015,  e  para orientar  a  Prefeitura  desse Município

quanto aos procedimentos necessários à inclusão dessas estradas na referida ação.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.813/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.813/2012, de autoria do Sr.  Vamilton Alves

Jardim,  da  Associação  de  Promoção  Infantil  Social  e  Comunitário,  e  outros,

encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1107  -  Apoio  aos  Municípios  em

Intervenções  de  Infraestrutura  Urbana  e  Rural  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para investimentos em infraestrutura viária e em

equipamentos públicos nos Municípios de Virgem da Lapa, Candeias e Ribeirão das

Neves.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em comento foi apresentada com o intuito de garantir recursos para

melhorias  de  infraestrutura  urbana  no  Conjunto  Habitacional  Esperança  da

Comunidade do Cansanção, no Município de Virgem da Lapa, e em ruas do Município

de Ribeirão das Neves.

Argumentam os autores que as comunidades que habitam essas áreas sofrem com

o desmoronamento de encostas, com a má qualidade de pavimentação de vias ou

convivem com condições precárias de drenagem pluvial e de esgotamento sanitário,
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o que provoca a proliferação de animais peçonhentos. Percebe-se a preocupação dos

proponentes em obter melhorias nas estruturas urbanas de seus Municípios.

A Ação 1107 - Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  tem  como  finalidade  fomentar  o  desenvolvimento  municipal  através  de

investimentos em infraestrutura viária e equipamentos públicos, visando à  melhoria

da qualidade de vida da população. Assim, entendemos ser oportuna a apresentação

de emenda que vise à alteração dessa ação, para aumenta de suas metas financeiras

e, assim, garantir recursos para as intervenções solicitadas.

Quanto aos problemas de iluminação pública no Município de Ribeirão das Neves,

entendemos ser oportuna a apresentação de requerimento à Companhia Energética

de Minas Gerais - Cemig - e à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, solicitando

providências quanto à precariedade da iluminação pública.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício de 2013, e de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.813/2012 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.813/2012, de autoria  do Sr.  Vamilton Alves Jardim, da Associação de Promoção

Infantil Social e Comunitário, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado à Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e à Prefeitura Municipal

de  Ribeirão  das Neves  pedido  de providências  visando à melhoria  da  iluminação
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pública em vias dos bairros Veneza e Florença, no Município de Ribeirão das Neves.

Sala das Reuniões, … de … de ….

André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: 1107  -  Apoio  aos  Municípios  em  Intervenções  de

Infraestrutura  Urbana  e  Rural  -  Calçamento  das  Vias  do  Conjunto  Habitacional

Esperança,  na  Comunidade  de  Cansanção,  em  Virgem  da  Lapa.  (despesas  de

capital)

Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$100.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura

Urbana e Rural -  Calçamento de Vias no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves.

(despesas de capital)

Região beneficiada: Central

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$100.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.818/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.818/2012, de autoria do Sr. Averaldo Moreira

Martins,  da  Prefeitura  Municipal  de  Virgem  da  Lapa,  encaminha  sugestão  de

alteração da Ação 4127 - Conservação de Estradas Vicinais -, do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para inclusão de trechos nos Municípios

de Virgem da Lapa e Araçuaí.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  estudo  visa  garantir  a  inclusão,  no  âmbito  da  Ação  4127  -

Conservação de Estradas Vicinais -, dos trechos entre Virgem da Lapa e Distrito de

São  João  do  Vacaria,  Virgem  da  Lapa  e  Povoado  Santana,  Virgem  da  Lapa  e

Comunidade Funil, Distrito de São João do Vacaria e Povoado Lavrinha e Virgem da

Lapa e  Escola Família  Agrícola.  A esta  proposta  foi  aglutinada outra,  também de

autoria do Sr. Averaldo Moreira Martins, que visa incluir o trecho entre a BR-367, em

Araçuaí, ao câmpus do Ifet.

Argumenta  o  autor  que  a  conservação  dessas  estradas  vicinais  é  de  grande

importância  para  a  população  da  região,  uma  vez  que  possibilita  um  melhor

escoamento da produção da agricultura familiar e uma melhora no acesso à sede do

Município de Virgem da Lapa. Quanto ao trecho entre a BR-367,  em Araçuaí,  ao

câmpus  do Ifet,  de  acordo com o autor,  os  alunos estão  indo para  a  escola  em

condições precárias em função da poeira no período da seca e da lama no período

chuvoso.

Quanto à inclusão dos trechos supracitados no âmbito da Ação 4127, entendemos

ser  oportuna  a  apresentação  de  requerimento  em  que  se  solicite  à  Fundação
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Ruralminas pedido de providências para a priorização desses trechos.

O trecho entre a BR-367, em Araçuaí, e o câmpus do Ifet é uma via municipal, e a

solicitação de asfaltamento desse trecho pode ser atendida no âmbito da Ação 1107 -

Apoio aos Municípios em intervenções de infraestrutura urbana e rural  -,  que tem

como finalidade fomentar o desenvolvimento municipal através de investimentos em

infraestrutura viária e em equipamentos públicos, visando à melhoria da qualidade de

vida da população.

Diante do exposto, apresentaremos emenda ao PPAG e à Lei Orçamentária Anual -

LOA -,  Ação 1107,  com acréscimo de R$1.000.000,00,  especificando o objeto  do

gasto, que é a pavimentação do trecho de 1,5km que liga a BR-367 ao câmpus do Ifet

de  Araçuaí,  na  região  Jequitinhonha/Mucuri,  no  valor  de  R$800.000,00,  e  a

iluminação do trecho de 1,5km que liga a BR-367 ao mesmo Câmpus, no valor de

R$200.000,00.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício de 2013, e de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.818/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.818/2012, do Sr. Averaldo Moreira Martins, da Prefeitura Municipal de Virgem da

Lapa, e outros, requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado pedido de

providências à Fundação Ruralminas para a  priorização, no âmbito da Ação 4127 -

Conservação de Estradas Vicinais -, do Plano Plurianual de Ação Governamental -
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PPAG -, dos trechos entre Virgem da Lapa e o Distrito de São João do Vacaria, entre

Virgem da Lapa e o Povoado Santana, entre Virgem da Lapa e a Comunidade Funil,

entre o Distrito de São João do Vacaria e o Povoado Lavrinha e entre Virgem da Lapa

e a Escola Família Agrícola.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

Ação: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e Rural  -

Pavimentação do Trecho de 1,5km Que Liga a BR-367 ao câmpus do Ifet de Araçuaí,

(Jequitinhonha/Mucuri), no Valor de R$800.000,00;

Iluminação do Trecho de 1,5 Km Que Liga a BR-367 ao câmpus do Ifet de Araçuaí,

(Jequitinhonha/Mucuri), no Valor de R$200.000,00

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 1.000.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.821/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.821/2012, de autoria do Sr. Dalmir Rodrigues,

da Câmara Municipal de Capitólio,  e outros,  encaminha sugestão de alteração da

Ação 2005 - Infraestruturas do Setor Agropecuário -, do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para melhoria  de  estrada na região Centro-

Oeste, construção de galpão em centro de apoio ao produtor rural e manutenção de

estradas rurais, com construção de barragens de contenção de água das chuvas, no

Município de São Roque de Minas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  5/11/2012,  em
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Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo tem como objetivos a melhoria da estrada de ligação entre

Capitólio e Guapé, o apoio financeiro para construção de um galpão no centro de

apoio  ao  produtor  rural  em Candeias  e  a  manutenção de estradas rurais,  com a

construção de barragens de contenção de água das chuvas, na região Centro-Oeste,

especificamente no Município de São Roque de Minas.

Argumentam os autores que Capitólio e Guapé são interligados por uma via de terra

que dificulta o escoamento de produtos rurais e o transporte de pessoas nas áreas

rurais.  Além  disso,  alegam  que  falta  espaço  para  armazenagem,  transbordo,

exposição e processamento da produção rural  dos pequenos  produtores.  Por  fim,

afirmam  que  é  necessário  diminuir  o  assoreamento  das  nascentes  do  Rio  São

Francisco e melhor aproveitar o grande potencial turístico da região.

A Ação 1074 -  Readequação de estradas vicinais  com enfoque ambiental  -  tem

como  finalidade  readequar  e  conservar  os  leitos  das  estradas  vicinais  com

abordagem ambiental, transferindo às prefeituras municipais a tecnologia necessária

para que mantenham as estradas em boas condições e, ao mesmo tempo, eliminem

as causas da erosão e outros danos ambientais. Assim, quanto às estradas rurais da

região  Centro-Oeste,  especificamente  as  do  Município  de  São  Roque  de  Minas,

entendemos ser mais adequado acatar a sugestão proposta da Ação 1074.

Quanto à melhoria da estrada de ligação entre Capitólio e Guapé, entendemos ser

oportuna a apresentação de requerimento em que se solicite seja encaminhado à

Fundação Ruralminas pedido de providências para a inclusão do trecho entre esses

Municípios no âmbito do planejamento da Ação 4127 e para a realização de gestões

junto  ao  Município  de  Capitólio  com  vistas  a  dar  orientações  acerca  dos

procedimentos para a referida inclusão.

Em relação ao apoio financeiro para construção de um galpão no centro de apoio
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ao produtor rural,  em Candeias, a mesma sugestão foi apresentada no âmbito da

Rede de Desenvolvimento Rural e será tratada na discussão da Proposta de Ação

Legislativa nº 1.740/2012.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício

de 2013, e de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.821/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.821/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Dalmir  Rodrigues,  da  Câmara  Municipal  de

Capitólio, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Fundação Ruralminas solicitando  a inclusão do trecho da rodovia entre Capitólio e

Guapé no âmbito do planejamento da Ação 4127 e a realização de gestões junto ao

Município  de  Capitólio  para  dar  orientações  acerca  dos  procedimentos  para

solicitação de inclusão.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

Ação:  1074  -  READEQUAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS  COM  ENFOQUE

AMBIENTAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 10.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 2111 - Fundação Rural Mineira

Ação: Readequação de Estradas Vicinais Com Enfoque Ambiental - Construção de

Barragens de Contenção de Água das Chuvas nas Estradas Rurais em São Roque

de Minas (Centro-Oeste)

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$10.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$10.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.822/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.822/2012, da Sra. Maria de Lurdes Rodrigues

Santa Gema, do Ministério Público - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude,

sugere  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das  Politicas  de  Direitos

Humanos -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para

inclusão da ação  intitulada Capacitação  Continuada  de Conselheiros  -  Escola  de

Conselhos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
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exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa restaurar a Ação 4054 - Capacitação Continuada de

Conselheiros  -  no  Programa  162  -  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos

Humanos - do PPAG 2012-2015, exercício 2013.

Cabe destacar que para o ano de 2012 a proposta foi inserida no PPAG 2012-2015

como nova ação, por meio de proposta popular. De acordo com o monitoramento do

PPAG realizado por esta Casa, até junho de 2012, a meta física da ação já havia sido

100% realizada, embora não houvesse nenhuma execução orçamentária. Seu objeto

foi excluído do planejamento do Estado para 2013 com a justificativa de "redefinição

de prioridades do órgão".

O art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o Conselho Tutelar é

“órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,  encarregado pela sociedade de

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. De modo a garantir

um padrão democrático de acesso ao cargo de Conselheiro Tutelar, a lei não exige

qualificação técnica do interessado,  daí  a relevância da proposta em análise,  que

sugere a capacitação permanente dos Conselheiros,  além de outras  pessoas que

exercem  e  promovem  políticas  sociais,  em  especial  as  relacionadas  aos  direitos

humanos.

Dada a importância da proposição, entendemos necessário manter a referida ação

no planejamento do Estado, uma vez que seu objeto é fundamental para o adequado

funcionamento dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.822/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -  ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  CAPACITAR  CONTINUAMENTE  OS  CONSELHEIROS  DOS

CONSELHOS  TUTELARES  E  DOS  CONSELHEIROS  MUNICIPAIS  E  DOS

ESTADUAIS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL  E  À  SUBSECRETARIA  DE  DIREITOS  HUMANOS,  POR  MEIO  DE

ESCOLAS DE CONSELHOS.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$):150.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.823/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.823/2012, da Sra. Maria de Lurdes Rodrigues

Santa Gema, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, sugere alteração do

Programa 162  -  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos  -  do  Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  inclusão  da  ação

Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,
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em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere alteração do Programa 162 - Desenvolvimento das

Políticas  de  Direitos  Humanos  -  do  PPAG  2012-2015,  para  inclusão  da  ação

Implantação  do  Plano  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infantojuvenil.  A

proposição em estudo, na verdade, almeja a restauração, no Programa 162, da Ação

4079, que foi suprimida no Projeto de Lei nº 3.472/2012. A ação tinha por finalidade

expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no  Enfrentamento  da

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair -, revisar o plano estadual de

enfrentamento  da  violência sexual  infantojuvenil,  realizar  campanhas educativas e

desenvolver o protagonismo juvenil. A Ação 4079 foi excluída no Projeto de Lei nº

3.472/2012  devido  à  redefinição  das  prioridades  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, órgão executor do Programa 162.

Na justificação da proposta em estudo, é feita referência ao 5º  Mapeamento de

Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias

Federais Brasileiras, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, com abrangência nos

anos 2010-2012, bem como ao fato de que houve um aumento de 89,47% no número

de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil identificados, totalizando 252

pontos. Esse aumento, por si só, revela a necessidade de se restaurar a Ação 4079,

com o objetivo de manter em funcionamento uma política pública de enfrentamento

da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  estudo  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.823/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos

Ação:  ...  -  Implantação  do  Plano  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual

Infantojuvenil

Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Finalidade:  Expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair -, revisar o

plano  estadual  de  enfrentamento  da  violência  sexual  infantojuvenil,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto: Plano Implantado

Unidade de medida: Plano

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 150.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.824/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.824/2012, da Sra. Maria de Lurdes Rodrigues

Santa Gema, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público,

sugere  alteração  da  Ação  4075  -  Mobilização  Pelo  Registro  Civil  -,  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, com vistas a implementar

unidades interligadas de registro civil nas maternidades do Estado.

A proposta  foi  apresentada  por  ocasião  das  audiências  públicas  realizadas  no

período de 5 a 13/11/2012, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do
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PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em tela sugere alterar a Ação 4075 - Mobilização pelo Registro Civil -,

do  PPAG 2012-2015,  objetivando proporcionar  aos  recém-nascidos  nas  casas  de

saúde do Estado a obtenção do registro civil,  nos termos do Provimento nº 13, de

2010, do Conselho Nacional de Justiça, que “dispõe sobre a emissão de certidão de

nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos”.

O registro civil é o documento que inaugura a relação formal do cidadão com o

Estado, habilitando-o ao exercício dos direitos civis,  políticos e econômico-sociais,

oferecido de forma gratuita e indistintamente pelo Estado a todas as pessoas. No que

concerne à  formação da  personalidade humana,  o  registro  civil,  a  um  só tempo,

individualiza  a  pessoa e  registra  seus  vínculos  de  pertencimento  ao  grupo social

familiar. Ressalte-se, ainda, a relevância do registro civil para o gestor público como

indicador  do  dimensionamento  do  quantitativo  populacional,  dado  essencial  à

formulação de políticas públicas.

A proposta em análise se reveste de fundamental importância, devendo o Estado

promover a efetividade do princípio constitucional da igualdade, provendo meios que

facilitem o acesso ao registro da identidade civil.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposição na forma de requerimento

em que se solicite seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de

providências  para  que envide  esforços  em prol  da  implementação dos  postos  de

remessa, recepção de dados e impressão de certidão de nascimento conectados às

serventias  de  registro  civil  das  pessoas  naturais,  denominados  “unidades

interligadas”,  nos estabelecimentos de saúde do Estado que realizam partos,  nos

termos do Provimento nº 13, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.824/2012 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.824/2012,  da  Sra.  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema,  da  Promotoria  de

Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público de Minas Gerais, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça

solicitando-lhe  que  envide  esforços  em  prol  da  implementação  dos  postos  de

remessa, recepção de dados e impressão de certidão de nascimento conectados às

serventias  de  registro  civil  das  pessoas  naturais,  denominados  “unidades

interligadas”,  nos estabelecimentos de saúde do Estado que realizam partos,  nos

termos do Provimento nº 13, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.825/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.825/2012,  do  Sr.  Rodrigo  Pires  Vieira,  da

Cáritas  Brasileira  -  Regional  de  Minas  Gerais,  sugere  alteração  da  Ação  4173  -

Fomento  e  Fortalecimento  dos  Empreendimentos  Econômicos  Solidários  e  Suas

Redes e Cadeias Através do Apoio a Comercialização Direta e Indireta -, do  Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  com  aumento  de  meta

financeira  (R$400.000,00  destinados  à  compra  de  barracas  e  R$400.000,00

destinados a equipar cinco pontos fixos de comercialização nas regiões do Vale do

Rio Doce, Noroeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Sul de Minas) e de meta física

(400 empreendimentos econômicos solidários atendidos).

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
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exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva aumentar as metas física e financeira da Ação

4173 -  Fomento  e Fortalecimento  dos Empreendimentos Econômicos Solidários  e

Suas Redes e Cadeias Através do Apoio a Comercialização Direta e Indireta -, do

Programa 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva. A finalidade

dessa ação é justamente apoiar os empreendimentos da economia popular solidária

nas áreas de comercialização de produtos e serviços,  uma vez que o  acesso ao

mercado é um dos principais desafios enfrentados pelas iniciativas solidárias. Para

que  essa  finalidade  seja  alcançada,  é  fundamental  apoiar  e  incentivar  a

comercialização, por meio das feiras regionais, que são importantes instrumentos de

promoção e geração de renda.

A proposta sugere o aumento das metas física e financeira dessa ação previstas

para  2013.  De acordo com a  proposta,  a  meta  física  aumentaria  de  1  para  400

empreendimentos  econômicos  solidários  no  Estado  e  a  meta  financeira  de

R$5.000,00  para  R$800.000,00,  sendo  R$400.000,00  para  comprar  barracas  e

R$400.000,00 para equipar cinco pontos fixos de comercialização nas regiões do Vale

do Rio Doce, Noroeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Sul de Minas.

A economia  popular  solidária  tem  como  pressuposto  a  gestão  democrática  da

produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens, baseando-se nos

princípios  da  autogestão,  da  solidariedade,  da  sustentabilidade  ecológica  e  da

democracia.  Em  decorrência,  a  economia  popular  solidária  concebe  o

desenvolvimento econômico a partir  da inclusão social, projetando uma concepção

também alternativa de organização da economia e da sociedade.

O orçamento previsto para o estímulo aos empreendimentos de economia solidária

no exercício de 2013 é insuficiente  e,  portanto,  concordamos com a sugestão da

proposta  em  comento  de  aumentá-lo.  Além  disso,  entendemos  que  o  nome,  a

finalidade e o produto da Ação 4173 devem ser alterados de forma a ficar claro o
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objetivo  central  da  ação,  que  é  o  de  apoiar  e  incentivar  a  comercialização  dos

empreendimentos  solidários,  por  meio  das  feiras  regionais  e  dos  pontos  fixos  de

venda.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013, e de requerimento em que se solicite seja informada à Secretaria de Estado

de Trabalho e Emprego a alteração da ação e de sua destinação para apoio a feiras

regionais e pontos fixos, um em cada uma das seguintes  regiões do Estado:  Rio

Doce, Noroeste, Triângulo, Mata e Sul de Minas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.825/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

Ação:  4173  -  FOMENTO  E  FORTELECIMENTO  DOS  EMPREENDIMENTOS

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E SUAS REDES E CADEIAS ATRAVÉS DO APOIO A

COMERCIALIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Mudança de nome:

Para: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária.

Mudança de finalidade:

Para:  Apoiar  empreendimentos  da  economia  popular  solidária  na  área  de

comercialização de produtos e serviços, por meio da realização de feiras regionais e

da implantação de pontos fixos de venda.

Mudança de produto:
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Para: ponto de venda apoiado

Mudança de unidade de medida:

Para: ponto de venda

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 505.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo: R$505.000,00

UO beneficiada: 1581 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Ação: Fomento e Fortalecimento dos Empreendimentos Econômicos Solidários e

Suas Redes e Cadeias Através do Apoio à Comercialização Direta e Indireta.

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 505.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$505.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.825/2012, do Sr.  Rodrigo Pires Vieira, da Cáritas Brasileira - Regional de Minas

Gerais  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego informando a alteração da ação e de

sua destinação para apoio a feiras regionais e pontos fixos, um em cada uma das

seguintes regiões do Estado: Rio Doce, Noroeste, Triângulo, Mata e Sul de Minas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....
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André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.826/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.826/2012, da Sra. Maria Beatriz de Oliveira, do

Movimento  do  Graal  no  Brasil,  e  outros,  sugere  alteração  na  Ação  4475  -

Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos -, do Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  fortalecer  a  atuação  dos

Conselhos Municipais de Direitos da Mulher no Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Trata-se de proposta cujo objetivo é fortalecer a atuação dos conselhos municipais

de direitos da mulher, mediante ações como sua estruturação e instrumentalização,

bem como as de formação e capacitação continuada de conselheiros. O fim mediato

é a democratização das políticas públicas relacionadas aos direitos da mulher, com

aprimoramento do controle social sobre as ações governamentais a elas vinculadas.

Os  conselhos  citados  desempenham  papel  de  articuladores  e  mediadores  na

interlocução da sociedade com o poder público municipal, assumindo destaque na

gestão  democrática  das  políticas  públicas  a  eles  inerentes.  Minas  Gerais  conta

apenas 83 Conselhos Municipais de Direitos da Mulher em seus 853 Municípios. É

um indicador muito baixo, que revela a necessidade de mais investimento público

para a criação de novos conselhos, assim como para reestruturação de muitos dos

existentes  e,  ainda,  para  capacitação  e  formação  continuada  de  conselheiros  e

demais  agentes  públicos  ligados  aos  conselhos.  Essa  necessidade  aparece  em

números, mas também na constatação empírica empreendida pelos proponentes, que
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têm atuado na área.

A questão é  tratada,  em parte,  no  PPPAG,  mediante  a  Ação  4475,  inserida  no

Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos. A ação citada

intitula-se “Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos” e tem por

finalidade manutenção e financiamento dos conselhos vinculados à Subsecretaria de

Direitos  Humanos,  com vistas  a  fortalecer  sua atuação e  possibilitar  o  apoio  aos

conselhos municipais de direitos. O produto aferível é entidade apoiada. A previsão

de despesa corresponde a R$300.000,00 anuais no próximo quadriênio, alcançando

cerca de 1.300 entidades.

A proposta sob análise é  meritória  e  chama a  atenção para a conveniência de

mudanças na ação que guarda relação consigo. Cumpre, portanto, a propositura de

emendas  ao  PPAG  e  à  LOA,  para  atendimento  ao  pleiteado  pelos  proponentes.

Emenda ao PPAG com a finalidade de alterar o nome da Ação 4475, que passaria a

chamar-se Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos

Humanos, alterar o produto para “conselho apoiado”, e elevar a meta financeira para

R$400.000,00 anuais. Emenda à LOA para assegurar os R$100.000,00 adicionados

já no exercício financeiro de 2013, com especificação do objeto do gasto, que seria

estruturação e instrumentalização dos conselhos municipais dos direitos da mulher e

capacitação continuada de conselheiros municipais dos direitos da mulher.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.826/2012  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  3.471  e  3.472/2012

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação:  Estruturação  dos  Equipamentos  Públicos  de  Direitos  Humanos.  -

Estruturação e Instrumentalização dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e

Capacitação Continuada de Conselheiros Municipais dos Direitos da Mulher.
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Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Emenda ao PPAG nº 127

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4475 - ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE DIREITOS

HUMANOS.

Mudança de nome:

Para:  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à  Subsecretaria  de  Direitos

Humanos

Mudança de produto:

Para: CONSELHO APOIADO

Mudança de unidade de medida:

Para: CONSELHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.830/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.830/2012, de autoria da Sra. Aline Cardoso

Arantes Gato, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -,  pleiteia a

destinação  de  recursos  do  Tesouro  do  Estado  (fonte  10)  para  a  regularização
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fundiária  de  unidades  de  conservação  e  garantia  de  não  contingenciamento  dos

recursos da compensação ambiental para o mesmo fim.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015 -, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  destinar  recursos  do  Tesouro  do  Estado  para  a

regularização fundiária das Unidades de Conservação - UCs -, com vistas a amenizar

os conflitos gerados pela demora nas desapropriações das propriedades particulares

situadas no interior dessas áreas protegidas.

Segundo dados apresentados pelo Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas -

IEF - em audiência pública promovida pela ALMG no âmbito do monitoramento do

PPAG, atualmente há um passivo de mais de 400.000ha de áreas sem regularização

fundiária  nas  UCs  de  Minas  Gerais.  Trata-se  de  dado  alarmante,  de  sérias

consequências  na  vida  dos  proprietários  de  terras  abarcadas  pelas  UCs  e  na

qualidade da proteção da biodiversidade nelas realizada.

Isso  porque,  uma vez  criada  uma UC de  proteção  integral,  ficam  proibidas  as

atividades causadoras de impactos, tais como o cultivo de alimentos, o extrativismo

ou  a  criação  de  animais.  E,  nos  casos  em  que  a  desapropriação  e  a  devida

indenização não são imediatas, não só o proprietário fica impedido de produzir, como

fica sem recursos para adquirir novas terras com tal finalidade. A situação se agrava

ainda mais quando os moradores não conseguem comprovar a posse dos terrenos, e

quando se trata de agricultores familiares que não possuem outras fontes de renda.

Por  motivos  como  esse,  o  Estado  tem  recebido  duras  críticas.  Na  Assembleia

Legislativa,  o  tema  tem  sido  recorrente  nas  discussões  das  Comissões  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Política Agropecuária e Agroindustrial,

além  de  ser  retomado  anualmente  nas  audiências  públicas  de  monitoramento  e
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revisão do PPAG.

Na  proposta  apresentada  pelo  Poder  Executivo  para  2013,  a  Ação  4038  -

Regularização fundiária de unidades de conservação  -, que foi incluída no PPAG a

partir de demanda popular colhida no processo de revisão 2011-2012, foi excluída,

sob a alegação de que estaria contemplada na Ação 4060 - Gestão das Unidades de

Conservação. Tendo isso em conta e considerando a importância da regularização

fundiária das UCs para evitar conflitos sociais e garantir a proteção da biodiversidade,

opinamos  pela  criação  de  nova  ação,  restaurando  a  Ação  4038,  e  pelo

encaminhamento de requerimento ao IEF, solicitando informações sobre as UCs com

regularização prevista para o próximo ano e demandando que os recursos destinados

à regularização fundiária de UCs constantes na Ação 4060 sejam remanejados para a

Ação 4038, sendo executados em seu escopo.

Destaque-se  que  a  exclusão  de  Ações  oriundas  da  aprovação  de  emendas

populares ao projeto de lei do PPAG ocorreu com frequência na presente revisão do

plano para o exercício de 2013, enviada a esta Casa pelo Executivo. Essa postura

fere  a  participação  popular  incentivada  pela  ALMG  e  distorce  a  lógica  do

planejamento público. Isso porque o PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos e

as Ações, mesmo que inseridas por emendas populares na ALMG, trazem previsão

para  todo  o  período.  Assim,  a  consideração  trazida  por  diversos  gestores  de

programas  do  Executivo  de  que,  uma vez executada  a  "emenda",  referindo-se  à

execução orçamentária, a Ação perde sua razão e é excluída na revisão, afronta o

caráter plurianual do plano e revela o desentendimento do próprio Poder Executivo

quanto ao aspecto do planejamento programático. A presente restauração de Ação,

pelo exposto, fere ainda o princípio da economia processual, pois exige retrabalho de

todos os órgãos envolvidos e  das entidades da sociedade civil  participantes para

recriar o que já está pronto e funcionando.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.830/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa  109  - PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação .... - Regularização fundiária de unidades de conservação

Unidade orçamentária: 2101- Instituto Estadual de Florestas

Finalidade:  promover  a  regularização  fundiária  das  unidades  de  conservação

estaduais existentes como forma de eliminar o passivo ambiental existente no Estado.

Produto: área regularizada

Unidade de medida: hectare

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Cancelamento compensatório:

Programa: 999 - Reserva de contingência

Ação: 9999 - Reserva de contingência

Valor (R$): 10.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.830/2012,  de autoria  de Aline Cardoso Arantes Gato,  da  Associação Mineira de

Defesa do Ambiente - Amda -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício  ao  Diretor-Geral  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  solicitando

informações sobre as UCs com regularização fundiária prevista para o próximo ano e

demandando  que  os  recursos  destinados  à  regularização  fundiária  de  UCs

constantes  na  Ação  4060  -  Gestão  das  unidades  de  conservação  -  sejam

remanejados para a ação decorrente da restauração da Ação 4038 - Regularização
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fundiária de unidades de conservação -, para serem executados em seu escopo.

Sala das Reuniões, ... de … de ….

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.832/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.832/2012,  de  autoria  do  Sr.  Guilherme

Gonçalves Teixeira,  da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais  -  Fetaemg -,  e  do Sr.  Waldeci  Campos de Souza,  do Conselho  de

Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-

MG -, encaminha proposta de alteração da Ação 1207 - Estratégias Nutricionais de

Promoção  à  Saúde  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -

2012/2015, para incluir as regiões Central e Noroeste de Minas na regionalização das

metas da ação.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 7/11/2012, em Belo

Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - é coordenado pelo governo

federal, com ações descentralizadas entre os Estados e Municípios. Conforme dispõe

o art. 14 da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, do total dos recursos

financeiros  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  -

FNDE -,  no âmbito do Pnae, no mínimo 30% deverão ser  utilizados para adquirir

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar

rural  ou  de  suas  organizações,  dispensando-se  o  procedimento  licitatório.  Essa

política pública, além de auxiliar no escoamento da produção da agricultura familiar,

ainda traz uma perspectiva educacional para a alimentação escolar, pois os alunos

podem restabelecer relações com a cultura alimentar de sua região e ainda incorporar
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valores referentes ao comércio justo e solidário.

A gerência  do  Programa Estruturador  Cultivar,  Nutrir  e  Educar  é  exercida  pelo

Comitê  Temático,  que  pertence  à  Secretaria-Geral  da  Governadoria,  posto  ter  o

programa  caráter  intersetorial.  Sua  execução,  portanto,  é  realizada  por  três

Secretarias de Estado: a de Saúde, a de Educação e a de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento. A Ação 1207, no âmbito do Programa Cultivar, Nutrir e Educar, tem

como finalidade “proporcionar a qualidade dos alimentos em toda a cadeia produtiva,

visando  à  minimização  de  riscos  através  de  capacitações,  inspeções  sanitárias,

emissão de alvará sanitário e promoção de hábitos alimentares saudáveis”. Gerida

pelo  Fundo  Estadual  de  Saúde,  ela  inclui  as  atividades  de  educação  sanitária  e

vigilância  sanitária  exercidas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  no  programa

Cultivar,  Nutrir  e Educar,  abrangendo também a habilitação sanitária agroindustrial

rural de pequeno porte para produtos de origem vegetal.

A inclusão das diversas regiões do Estado é fundamental para a universalização do

programa. A região Central, além de possuir um importante cinturão verde composto

em  grande  parte  por  agricultores  familiares,  encontra-se  próxima  aos  principais

consumidores dos alimentos do Pnae, em razão dos estabelecimentos de ensino na

região metropolitana de Belo Horizonte. O Noroeste de Minas, por sua vez, apresenta

uma  grande  concentração  de  assentamentos  de  reforma  agrária,  potenciais

fornecedores para o  Pnae.  Nesses termos,  é coerente  e  meritória  a extensão do

programa, redistribuindo os recursos conforme definido em diálogo do relator com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.832/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei no 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Bosco - Duarte Bechir.



1047
____________________________________________________________________________

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 1207 - ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.833/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.833/2012, de autoria do Sra. Maria Rosa Jané I

Pujol,  da  Associação Mineira  das  Escolas  Família  Agrícola  - Amefa  -,  encaminha

sugestão  de  alteração  do  nome  da  Ação  1049,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  2012-2015  -,  para  "Recuperação  de  áreas  degradadas,

especialmente  nas  margens  de  rios  e  nascentes",  e  da  finalidade  da  ação  para

"Estabelecer  uma  política  de  proteção  e  recuperação  de  florestas  nativas,

promovendo o reflorestamento e a preservação das espécies  nativas ao redor  de

nascentes, margens de córregos (mortos e vivos) e rios, intensificando a conservação

e a ampliação das matas específicas dos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga",

com  regionalização  para  as  regiões  Norte  de  Minas,  Jequitinhonha/Mucuri  e

Noroeste.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2012, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende alterar o nome, a finalidade e a regionalização da Ação

1049  -  Incentivo  à  aquisição  e  plantio  de  floresta  de  produção  de  base

sustentável/fomento  florestal  -,  de  forma a alterar  seu escopo e voltar  a despesa
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prevista para a recuperação de áreas degradadas, especialmente nas margens de

rios e nascentes, nas regiões do Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas.

A autora aponta problemas ambientais  causados  pelos plantios  homogêneos do

gênero Eucalyptus spp, que,  em sua opinião, estão deteriorando a disponibilidade

hídrica e destruindo a biodiversidade do semiárido mineiro.

A  despeito  da  discussão  retomada  pela  autora,  esta  Casa  vem  sendo  palco

constante de discussões a respeito das consequências da silvicultura para o meio

ambiente e da importância de sua prática, uma vez que ela é a base de setores

importantes da economia mineira como a siderurgia a carvão vegetal, a celulose, as

chapas de madeira e a movelaria.

Quanto  ao  objeto  da  ação  em  debate,  plantio  de  florestas  de  produção,  vale

informar  que  os  recursos  nela  alocados  compõem,  segundo  fontes  do  Executivo

mineiro, contrapartida do Estado em operação de crédito internacional com o Banco

Mundial. O agente financeiro, conforme informado, impôs como uma das condições

para as liberações do empréstimo contratado por Minas, a recuperação de áreas de

produção,  em  especial  pastagens  degradadas,  por  meio  do  cultivo  de  florestas

plantadas. A ação, portanto, operacionaliza convênio que prevê o plantio de 18.000ha

de floresta de produção em 2 anos (2013 e 2014). Para a execução dessa meta, o

Estado  alocou  o  valor  de  R$19  milhões  em  2013  e  pretende  atingir  9.000ha

plantados. Depreende-se dessa exigência a preocupação do agente financeiro com a

sustentabilidade dos setores de base florestal e com a necessidade de reativação

econômica das regiões com maior proporção de pastagens degradadas.

Há que considerar que a preocupação do agente financeiro não é desprezível, uma

vez que o processo de ocupação tanto do bioma da mata atlântica quanto do cerrado,

em Minas Gerais, gerou imenso passivo ambiental, visto que grande parte das áreas

desmatadas  e  convertidas  em  pastagens  não  tiveram  manejo  adequado  e  se

converteram em áreas degradadas, tal como pode ser observado nos vales do Rio

Doce e do Mucuri. Minas conta hoje, pelo menos, 25% do seu território em áreas de

pastagem degradadas, leia-se, sujeitas à erosão laminar e com baixa capacidade de

suporte animal (abaixo de uma cabeça por hectare).  A conversão de áreas nesse

estágio de degradação, respeitadas as áreas de proteção, ou seja, reserva legal e
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áreas de preservação permanentes - APPs -, para florestas plantadas ou mesmo para

o  cultivo  da  cana-de-açúcar,  desde  que  com  manejo  adequado,  reduz

significativamente os processos erosivos e inicia a recuperação produtiva do solo.

É  necessário  alertar  que  esse  raciocínio  não  se  aplica  a  áreas  cobertas  com

formações  florestais  nativas,  que,  em  termos  de  conservação  de  solo  e

biodiversidade, são o máximo que podemos encontrar. Fala-se aqui de processos de

produção de baixo impacto, nos quais se encaixa o plantio de florestas de produção,

e com boas práticas de manejo,  capazes de melhorar  ou restaurar  a capacidade

produtiva das áreas afetadas, de forma a reduzir a pressão sobre outras que ainda

dispõem de cobertura florestal natural.

Atento à preocupação expressa pela autora, que defende a ampliação das áreas de

vegetação  nativa  e  recuperação  de  áreas  degradadas  com  fins  de  preservação

ambiental,  vale  informar  que  um  dos  indicadores  da  Rede  de  Desenvolvimento

Econômico Sustentável  no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -  PMDI -,

para  o  período  2011-2030,  é  o  “Percentual  de  áreas  preservadas  em  relação ao

território total”, que, avaliado em 6,4% em 2010, tem metas de expansão para 7,3%;

8,5%  e  9,8%,  para  os  anos  de  2015,  2022  e  2030,  respectivamente.  A

operacionalização dessas  metas,  entre  outras  ações  do PPAG,  conta  com as  de

número 4564 e 4565, ambas denominadas “Ampliação das áreas de vegetação nativa

e  recuperação  de  áreas  degradadas”  e  com  finalidade  de  “ampliar  as  áreas  de

vegetação nativa  e recuperar  as  degradadas  por  meio da  indução e  proteção da

regeneração natural, enriquecimento e recuperação de áreas degradadas e proteção

de  nascentes”.  Diferencia  a  segunda  da  primeira  o  financiamento  via  Fundo  de

Recuperação Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais - Fhidro -, estando as duas no âmbito do Programa 109 -

Proteção da Biodiversidade -,  com orçamento total  de 16,6 milhões de reais para

2013, ou seja, valor próximo do que está sendo discutido neste parecer.

Na aplicação dos recursos alocados na Ação 1049, porém, os  questionamentos

viáveis estão nos critérios de seleção das propriedades a serem beneficiadas, nas

regiões atendidas, que devem ser as de maior índice de solos degradados, e no rol

de espécies florestais de produção a serem plantadas, uma vez que hoje se dispõe
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de tecnologia florestal não apenas para eucalipto ou outra exótica, mas também para

diversas espécies da flora nativa do Brasil.

Assim,  sem desvirtuar o objeto da ação,  mas adotando a cautela sugerida pela

autora  da  proposta  em  discussão,  opinamos  pelo  seu  acolhimento  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, alterando a finalidade da ação, de modo a valorizar o

uso  de  espécies  florestais  nativas  e  recomendar  técnicas  de  manejo  de  baixo

impacto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.833/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Bosco - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Ação:  1049  -  INCENTIVO  À  AQUISIÇÃO  E  PLANTIO  DE  FLORESTA  DE

PRODUÇÃO DE BASE SUSTENTÁVEL - FOMENTO FLORESTAL

Mudança de finalidade:

Para: Promover a sustentabilidade na obtenção de matéria-prima do setor de base

florestal incentivando o plantio de florestas de produção, preferencialmente na forma

de consórcio de espécies nativas e exóticas, em sistemas exclusivamente florestais,

agroflorestais ou de Integração Lavoura Pecuária e Floresta - ILPF -, por meio da

disponibilização  de  instrumentos  de  crédito  e  incentivos  fiscais,  além  da  gestão

ambiental, em articulação com os órgãos operacionais do estado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.639/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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

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

Por  determinação do Presidente desta Casa, foi  o Projeto de Lei  nº 3.418/2012

anexado à proposição em exame, nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  pretende  instituir  taxas  pela  prestação  do  serviço  de  emissão,

processamento  e  cobrança  de  documento  de  arrecadação  do  Seguro  de  Danos

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT - e pelo

fornecimento de dados cadastrais dos proprietários de veículos automotores para fins

de cobrança do DPVAT. As sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT são os

contribuintes das referidas taxas. O seu valor, que é de 1,5 Unidade Fiscal do Estado

de Minas Gerais - Ufemg - por serviço prestado, não pode ser acrescido ao valor do

DPVAT nem pode ser repassado ao proprietário do veículo automotor. Considerando

o valor da Ufemg vigente em 2012, o valor da taxa equivaleria a R$3,49.

Segundo  o  autor,  os  referidos  serviços  vêm  sendo  prestados  pelo  Estado  às

entidades  seguradoras  beneficiadas  sem  as  respectivas  cobranças  de  taxas,  em

razão da decisão do Supremo Tribunal Federal - STF -, que suspendeu artigo da Lei

nº  13.430,  de  28  de  dezembro  de 1999,  que  alterou  a  Lei  nº  12.425,  de  27  de

dezembro de 1996, para instituir o tributo. A decisão, conforme o autor, se deu em

sede de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sob o fundamento

de onerosidade excessiva da taxa de expediente diante dos custos dos serviços que

a ela correspondem. Ainda de acordo com o autor, tendo em vista que o valor da taxa

proposta é bem inferior ao previsto na Lei nº 13.430, de 1999, e condizente com o

custo da atuação estatal, fica afastado o vício alegado.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  conclui  que  não  há  óbices  jurídicos  à

tramitação do projeto, o qual deve observar o disposto no art. 150, III, “b” e “c”, da

Constituição  da  República.  Os  referidos  dispositivos  vedam,  respectivamente,  a

cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei

que os  instituiu  ou  aumentou e a  cobrança antes  de  decorridos noventa  dias  da

publicação da lei. Assim, conforme a referida comissão, a cobrança de novas taxas
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somente poderá ocorrer após os prazos estabelecidos pelo Texto Constitucional.

Ainda segundo a Comissão que nos antecedeu, a principal discussão envolvendo a

constitucionalidade da taxa proposta se refere à possível onerosidade excessiva da

exação fiscal, o que poderia caracterizar o efeito de confisco, em desacordo com o

disposto no art. 150, IV, da Constituição da República. Por esse motivo, a comissão

apresentou requerimento de diligência para  a Secretaria  de  Estado de Fazenda -

SEF. Entretanto, tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação,

previsto no art.  301 do Regimento  Interno,  a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu o seu parecer sem o resultado da diligência, deixando para esta Comissão a

análise do impacto da instituição das novas taxas.

Por meio de ofício do Secretário de Estado de Fazenda, foi encaminhada a esta

Casa a Nota Técnica nº 136/2011, elaborada pela Subsecretaria da Receita Estadual,

com manifestação favorável à aprovação do projeto, por entender justa contrapartida

pecuniária à atuação estatal,  tendo sido proposto um ajuste no artigo de vigência,

deixando  expressa  a  observância  dos  prazos  constitucionais  previstos  para  a

cobrança dos novos tributos acima referidos.

O Projeto  de  Lei  nº  3.418/2012,  de autoria  do  Governador  do  Estado,  anexo à

proposição  em  exame,  pretende,  entre  outros,  alterar  a  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e

a Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que "dispõe sobre formas de extinção e

garantias do crédito tributário, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei

nº 13.470, de 17 de janeiro de 2000, a Lei nº 14.062, de 20 de novembro de 2001, e

dá outras providências".

As modificações propostas na Lei nº  6.763, de 1975, incidem sobre dispositivos

relativos  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  -  ICMS  -,  e  às  Taxas  de  Expediente,  de  Segurança  Pública  e  de

Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR.

Quanto  ao  ICMS,  são  propostos:  previsão  de  diferimento  para  operações  ou

prestações  concomitantes;  previsão  de  alternativa  de  compromisso  firmado  pelo

estabelecimento industrial em fase de instalação no Estado para gerar, pelo menos,
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duzentos e cinquenta empregos diretos  para os  quais  se exija  formação de nível

superior específica, no prazo de três anos contados da data do início de produção do

estabelecimento,  em  contrapartida  à  concessão de benefício  fiscal;  permissão de

transferência  de  crédito  presumido,  por  parte  do  produtor  rural  beneficiado  com

isenção, em substituição ao imposto efetivamente cobrado nas operações anteriores

à saída isenta, para o estabelecimento exportador, o que antes era permitido apenas

para  a  cooperativa  e  para  o  estabelecimento  industrial;  alteração  do  regime  de

substituição tributária nas operações com energia elétrica, atribuindo ao distribuidor a

responsabilidade  tributária  pelo  imposto  devido  nas  operações  destinadas  a

consumidor  livre;  e  autorização  de  concessão,  por  meio  de  regime  especial,  de

sistemática especial  de apuração e de pagamento do imposto ao estabelecimento

minerador de minerais metálicos, que inclui crédito presumido e adoção de base de

cálculo distinta da prevista para produto primário nas transferências interestaduais,

retroativamente  aos  últimos  cinco  anos.  Ainda  com  relação  ao  regime  especial

autorizado para o setor minerador, o projeto determina, nos termos do disposto no

seu  art.  5º,  o  cancelamento  de  auto  de  infração  e,  se  for  o  caso,  da  respectiva

inscrição na dívida ativa, de crédito tributário relativo à exigência do ICMS em razão

da utilização de base de cálculo distinta da prevista para produto primário, conforme

dispõe o § 9º do art. 13 da Lei nº 6.763, de 1975.

No que diz respeito à Taxa de Expediente, o projeto propõe a criação da taxa sobre

análise  e  cálculo  para  fins  de  compensação  de  precatório  judicial  com  débitos

inscritos em dívida ativa, como ato de autoridade administrativa da Advocacia-Geral

do Estado, no valor de 25 Ufemgs.

Com relação à Taxa de Segurança Pública, são propostos a majoração da taxa

incidente sobre o fornecimento de segunda via de cédula de identidade, de 5 para 10

Ufemgs, e a revogação das taxas cobradas pela emissão da primeira via da cédula

de identidade,  pela  emissão de expedição de baixa  ou  cancelamento de  notas a

pedido do interessado, pelos serviços operacionais do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais  e da Polícia Militar  de Minas Gerais de vistoria  técnica prévia e de

segurança preventiva em eventos de qualquer natureza que envolvam reunião ou

aglomeração  de  pessoas,  como  congressos,  seminários,  convenções,  encontros,
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feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em geral.

Conforme justificativa da Secretaria de Estado de Fazenda, a não exigência da taxa

pela  emissão da primeira  via  da  cédula  de  identidade tem por  objetivo  facilitar  o

exercício  da  cidadania  mediante  o  fornecimento  do  documento  à  população,

favorecendo também a segurança pública. Cumpre observar  que a Lei Federal  nº

12.687, de 18 de julho de 2012, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da Lei Federal nº

7.116, de 29 de agosto de 1983, estabeleceu a gratuidade da primeira emissão da

Carteira de Identidade. Para fazer valer essa gratuidade no Estado, era necessária a

alteração da legislação tributária estadual,  uma vez que o inciso III do art. 151 da

Constituição da República determina a necessidade de lei  estadual para conceder

isenção de tributo estadual, nesse caso, a Taxa de Segurança Pública incidente sobre

a emissão da 1ª via da cédula de identidade. Em complemento a essa medida, o art.

7º da proposição autoriza o Poder Executivo a restituir os pagamentos feitos a título

da referida taxa, relativa aos fatos geradores ocorridos no período entre 19 de julho

de 2012, data de publicação da referida lei federal que suspendeu a sua cobrança, e

a data da publicação da lei que resultar do projeto em exame.

O projeto pretende isentar da TFDR a ocupação na faixa de domínio das rodovias

para  instalação  de  rede  de  adução,  emissão  ou  distribuição  de  água  e  esgoto,

localizadas nas regiões Norte e Nordeste do Estado, ou para instalação de linha ou

rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica. Ainda sobre essa taxa, o art.

6º da proposição autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de crédito tributário

decorrente dos fatos geradores ocorridos no exercício de 2012, relativos à ocupação

de  rede  de  adução,  emissão  ou  distribuição  de  água  e  esgoto,  localizadas  nas

regiões Norte e Nordeste do Estado, e de faixa transversal ou longitudinal ou de área

para a instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica.

Outro objetivo da proposição é a alteração do art. 11 da Lei nº 14.699, de 2003,

para estabelecer data móvel como referência para os créditos tributários de natureza

contenciosa  inscritos  em  dívida  ativa  e  passíveis  de  serem  compensados  com

precatórios. Desse modo, fica autorizada a compensação de créditos de precatórios

judiciais com os débitos tributários líquidos e certos de natureza contenciosa inscritos

em dívida ativa há, pelo menos, um ano antes do requerimento de compensação,



1055
____________________________________________________________________________

constituídos contra o credor original do precatório, seu sucessor ou cessionário. Para

a compensação com os demais débitos inscritos em dívida ativa, a data limite passa a

ser 30 de novembro de 2011.

Por fim, o art. 8º do projeto pretende dispensar o pagamento de crédito tributário

relativo ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos - ITCD -, multas e juros decorrentes, cobrados na hipótese de cessão pelo

consumidor  à concessionária  de  energia elétrica,  de valores,  bens  ou instalações

utilizados  na  extensão,  modificação  ou  melhoramento  da  rede  de  distribuição  de

energia elétrica, a título de Participação Financeira do Consumidor. Essa participação

se refere à diferença positiva entre o custo total da obra necessária para atendimento

de solicitação do consumidor que não se enquadre nos critérios gerais do uso de

energia elétrica e o encargo de responsabilidade da distribuidora.

Cabe  observar  que  a  proposição  pretende  conceder  alguns  benefícios  fiscais,

devendo, portanto, observar o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo o referido dispositivo, a concessão de benefício de natureza tributária da

qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto

orçamentário-financeiro  no  primeiro  exercício  de  sua  vigência  e  nos  dois

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo

artigo  determina  também  que  se  demonstre  que  a  renúncia  foi  considerada  na

estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as metas de resultados

fiscais, ou que ela venha acompanhada de medidas de compensação, por meio do

aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor quando forem

implementadas as medidas de compensação tributária. De acordo com informações

da Secretaria de Estado de Fazenda, a revogação da Taxa de Segurança Pública

devida pela emissão da primeira via da cédula de identidade é compensada pela

majoração da taxa incidente sobre o fornecimento de primeira via dessa cédula. Com

relação  à  isenção  da  TFDR,  a  compensação  se  fará  pela  criação  da  Taxa  de

Expediente, devida por atos da Advocacia-Geral do Estado.

O  art.  10  do  projeto,  que  corresponde  à  cláusula  de vigência,  estabelece  uma

ressalva relativa ao item 6 da Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 1975, acrescentado

pelo seu art. 3º, que deve produzir efeitos no exercício financeiro subsequente ao da
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publicação da lei que resultar da proposição, observado o disposto na alínea “c” do

inciso  III  do  art.  150  da Constituição  da República  Federativa  do  Brasil.  Cumpre

lembrar  que o referido dispositivo institui  nova hipótese de incidência da Taxa de

Expediente, razão pela qual deve observar o disposto no art. 150, III, “b” e “c”, da

Constituição  Federal,  que  estabelecem,  respectivamente,  os  princípios  da

anterioridade e da  anterioridade nonagesimal.  Conforme os referidos princípios,  é

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos no

mesmo exercício  financeiro  em  que haja  sido  publicada  a  lei  que os  instituiu  ou

aumentou ou antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a

lei que os instituiu ou aumentou.

Contudo, cabe ressaltar que o art. 2º do projeto, uma vez que objetiva a majoração

da Taxa de Segurança Pública devida pela emissão da 2ª via da cédula de identidade,

também deve atender aos referidos princípios constitucionais.

Consideramos que o projeto de autoria  do Governador,  anexo à proposição em

exame,  apresenta  aprimoramentos  importantes  à  legislação  tributária.  Por  esse

motivo,  entendemos  oportuna  a  incorporação  ao  projeto  principal,  por  meio  de

substitutivo, da grande maioria das suas propostas, mas com alguns ajustes.

Entre esses ajustes, está a inclusão, na ressalva prevista na cláusula de vigência,

do dispositivo que trata da majoração da Taxa de Segurança Pública, a fim de deixar

expressa a necessidade de observância dos referidos princípios constitucionais. Em

outra  inclusão,  propõe-se  estabelecer  o  procedimento  para  apreciação,  por  esta

Casa, dos convênios celebrados pelo Estado no âmbito do Conselho Nacional de

Política  Fazendária  -  Confaz  -,  com  fundamento  no  art.  155,  §  2º,  XII,  “g”,  da

Constituição da República e no art. 146, XI, da Constituição Estadual, em harmonia

com as regras estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de

1975, que trata da celebração e ratificação de convênios interestaduais. A proposta é

inspirada na legislação do Rio Grande do Sul, que já prevê regulamentação sobre a

matéria.

Propomos, também, um aperfeiçoamento no dispositivo que trata da permissão de

transferência  de  crédito  presumido,  por  parte  do  produtor  rural  beneficiado  com

isenção, em substituição ao imposto efetivamente cobrado nas operações anteriores



1057
____________________________________________________________________________

à  saída  isenta,  com  o  objetivo  de  incluir  os  armazéns-gerais  entre  os

estabelecimentos  que  podem  receber  a  transferência  do  crédito.  Em  outra

modificação, fica permitido a fruição desse tratamento tributário pelo produtor rural de

leite,  já  beneficiado  por  tratamento  tributário  específico,  e  pelo  produtor  rural  de

grande porte, optante do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped - e que apura

e paga o ICMS no sistema normal de débito e crédito.

Propomos  alterações  na  legislação  relativa  a  incentivos  fiscais,  de  forma  a:

autorizar  a  redução da carga tributária  para  até  0% nas operações  internas  com

blocos de concreto, nas prestações de serviço de transporte iniciado no Estado e

tomado  por  contribuinte  mineiro,  aumentando  a  sua  competitividade,  e  nas

importações e aquisições de bens pelas indústrias de insumos para fabricação de

fertilizantes, viabilizando sua implantação no Estado; autorizar a redução para até 4%

a carga tributária na saída de gado bovino ou bufalino promovida por produtor rural de

Município  integrante  da  área  de  abrangência  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do

Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Idene  -,  durante  o  período  de  estiagem,

propiciando  melhores  condições  na  comercialização  do  gado  em  pé,  dada  a

necessidade  urgente  em  virtude  da falta  de  pasto;  autorizar  a  redução da  carga

tributária  para 0,1% ao estabelecimento que promover o processamento  de  aves,

pescado, gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino, suíno, inclusive quando os

produtos forem defumados e temperados, bem como quando a pesca ou o abate

ocorrerem em estabelecimento de terceiro situado no Estado; autorizar a concessão

de  crédito  presumido  ao  estabelecimento  prestador  de  serviço  de  transporte

ferroviário,  de  valor  equivalente  a  até  75%  do  valor  do  imposto  incidente  na

prestação, e de diferimento do imposto incidente nas operações de aquisição de bens

e mercadorias utilizados por esse estabelecimento;  e assegurar a manutenção no

Estado  de  distribuidores  com atuação  especializada  em  determinados  setores  da

economia,  cuja  tributação,  em  razão  das  diversas  alíquotas  hoje  estruturalmente

previstas  no  sistema tributário,  desfavorece  as  empresas  sediadas  no  Estado  na

competição por mercados interestaduais.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Fazenda, entre essas medidas, a

única que implicaria renúncia de receita se refere à desoneração das operações com



1058
____________________________________________________________________________

blocos  de  concreto.  A renúncia,  no  entanto,  deverá  ser  compensada  por  ganho

gerado na cobrança do ICMS incidente sobre a prestação do serviço de comunicação

visual,  decorrente  de  aperfeiçoamento  normativo,  mencionado  a  seguir.  Cumpre

informar que propomos ainda a elevação da Taxa de Expediente incidente sobre os

atos da Advocacia-Geral para 43 Ufemgs.

Pretende-se  promover  correções  na legislação tributária,  relativas  à inclusão  de

hipótese de inidoneidade documental  e à previsão de limitação do valor  da multa

isolada  nas  prestações,  e  não  apenas  nas  operações,  bem  como  inúmeros

aperfeiçoamentos. Entre esses aperfeiçoamentos, estão a previsão da alíquota a ser

considerada em casos de omissão de receita e de arbitramento do valor da operação

ou  prestação;  a  permissão da transferência  das  parcelas  restantes  do  crédito  do

imposto relativo a bem do ativo imobilizado na hipótese de alienação em operação

interna para estabelecimento industrial antes do 48º mês; a dispensa da exibição de

laudo  de  entidade  competente  que  ateste  a  inexistência  de  similar  nacional,

substituindo-se por declaração do próprio contribuinte em casos de concessão de

determinados  benefícios,  principalmente  em  relação  à  importação;  a  previsão  de

penalidade em caso de falsidade na declaração de inexistência do similar nacional e

a permissão para que o contribuinte, de posse de certidão negativa de débitos ainda

no seu prazo de validade, obtenha regime especial de tributação.

Outro  aperfeiçoamento se  refere  à atribuição  de  responsabilidade solidária  pela

obrigação tributária  ao  anunciante  a  quem é prestado o  serviço  de  comunicação

visual,  por  qualquer  meio,  ainda  que  em  etapa  intermediária  do  processo

comunicativo.  O  intuito  é  garantir  eficiência  e  segurança  na  arrecadação  e

fiscalização  do  ICMS,  tendo  em  vista  a  complexidade  para  a  identificação  dos

prestadores de serviço de comunicação sujeitos ao ICMS, principalmente em relação

às novas modalidades de disponibilização de espaço publicitário.

Dentre  os  aprimoramentos  nas  normas  tributárias,  destaca-se  a  criação  do

Processo Tributário Administrativo Eletrônico - e-PTA -,  com o objetivo de tornar o

processo mais  célere  e eficiente,  seguindo uma tendência já  adotada pelo  Poder

Judiciário.  Outro  destaque,  que complementa  o  anterior,  é  a  criação do Domicílio

Tributário Eletrônico - DT-e -, portal de serviços e de comunicações eletrônicas entre
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a Secretaria de Estado de Fazenda, o contribuinte e os interessados, que se encontra

em consonância com o disposto no art. 127 do Código Tributário Nacional, que trata

de domicílio tributário. Destaca-se ainda a fixação de alíquota interestadual de 4% em

se tratando de bens e mercadorias importadas do exterior,  mesmo que, após seu

desembaraço aduaneiro, sejam submetidos a qualquer processo de transformação,

beneficiamento,  montagem,  acondicionamento,  reacondicionamento,  renovação  ou

recondicionamento, resultando em mercadorias ou bens com conteúdo de importação

superior  a 40%, em conformidade com a Resolução do Senado Federal nº 13, de

2012.

Por outro lado, discordamos da alteração proposta para o regime de substituição

tributária  nas  operações  com  energia  elétrica.  Desse  modo,  foi  excluído  do

substitutivo  o  dispositivo  que  pretendia  promover  a  mudança,  bem  como  o  que

propunha a revogação do dispositivo atualmente em vigor.

Sugerimos, ainda, o acréscimo de outras modificações na legislação tributária. Em

primeiro lugar, propõe-se a alteração da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, a fim

de estabelecer, como crédito de pequeno valor (ou Requisição de Pequeno Valor -

RPV),  aquele  que  seja  inferior,  na  data  da  liquidação,  a  4.723  Ufemgs,

independentemente da natureza do crédito, vedado o fracionamento. Considerando a

Ufemg  para  este  ano,  o  valor  do  crédito  corresponderia  a  aproximadamente

R$11.000,00, limite em vigor desde 2005, estabelecido por meio do art. 1º da Lei nº

15.683,  de  20  de  julho  de  2005.  Uma vez  que o  valor  proposto  para  RPV está

vinculado à Ufemg, a qual é reajustada anualmente e é atrelada a índice oficial - qual

seja GPD-I -, possibilita-se a constante atualização monetária. Além disso, o referido

valor está acima do valor do maior benefício do regime geral de previdência social, ou

seja,  do  piso  constitucional.  Cabe  observar  que,  conforme  dispõe  o  art.  100  da

Constituição da República, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública (federal,

estadual  ou  municipal),  em  virtude  de  sentença  judiciária,  se  farão  por  meio  de

precatório,  observada  a  ordem  cronológica  de  precedência,  à  exceção  das

obrigações definidas em lei como de pequeno valor, quando decorrentes de sentença

judicial transitada em julgado.

O  substitutivo  pretende  também  atribuir  a  responsabilidade  pelo  pagamento  do
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ICMS incidente sobre o fornecimento de energia ao respectivo adquirente de energia

elétrica,  no  caso  de  não  haver  recolhimento  do  imposto  de  responsabilidade  da

concessionária de energia elétrica, em razão de suspensão da exigibilidade do tributo

decorrente de demanda judicial promovida pelo referido adquirente.

Outra modificação proposta incide sobre a Lei de Incentivo à Cultura, Lei nº 17.615,

de 4 de julho de 2008, com o intuito de assegurar que o contribuinte com crédito

tributário  inscrito  em  dívida  ativa  há  pelo  menos  um  ano  possa  quitá-lo  com  o

desconto previsto na lei, desde que apoie financeiramente projeto cultural. Com isso,

cria-se  um  mecanismo de  atualização  permanente  da  mencionada  data-limite  da

inscrição do crédito em dívida ativa. Atualmente, podem ser utilizados no incentivo à

cultura créditos tributários inscritos em dívida ativa até 31 de outubro de 2007, o que

restringe muito o montante de recursos disponibilizados para o incentivo.

A fim de possibilitar a criação do diário oficial eletrônico da Secretaria de Estado de

Fazenda, para publicação de seus atos administrativos e normativos de natureza não

tributária e noticiários de seu interesse, propõe-se alteração na Lei nº 19.429, de 11

de janeiro  de  2011.  Salienta-se que,  em relação à  matéria tributária,  já  existe  tal

disciplinamento, nos termos do art. 230-A da Lei nº 6.763, de 1975.

Por  sugestão  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  incluímos  no  substitutivo

proposta de alteração do tratamento tributário diferenciado dispensado ao pequeno

produtor rural e ao agricultor familiar nas operações internas destinadas a contribuinte

com  produtos  industrializados  no  próprio  estabelecimento  rural,  como embutidos,

doces e queijos. A intenção é modificar o limite de receita bruta anual auferida pelo

produtor  para  que  ele  se  beneficie  do  tratamento  especial,  que  hoje  é  de

R$120.000,00,  para  o  mesmo limite  estabelecido  pelo  Simples  Nacional  para  as

microempresas, atualmente de R$360.000,00.

Por sugestão do Deputado Ulysses Gomes, foram acrescentadas as propostas de

isenção da taxa devida pela emissão de segunda via da cédula de identidade, em

caso de furto  ou  roubo notificados,  e  de  isenção  da Taxa de Incêndio  relativa  a

edificação utilizada por microempreendedor Individual.

Incluímos, ainda, por sugestão do Deputado Antônio Júlio, alteração na legislação

tributária, com o intuito de permitir a proteção da avicultura no Estado. Considerando
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a necessidade de proteção também da pecuária em geral, da pesca e do setor de

frigoríficos, ampliamos a modificação na legislação.

Por fim, acrescentamos proposta de isenção do ITCD relativo à doação de imóvel

pelo  poder  público,  em  geral  pelos  Municípios,  ao  Fundo  de  Arrendamento

Residencial  -  FAR -,  gerido  pela  Caixa  Econômica Federal,  para  o  Programa de

Arrendamento Residencial, que objetiva o atendimento da necessidade de moradia

da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de

compra.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.639/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, dá nova redação ao § 3º do art. 9º e ao art. 11

da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003, ao “caput ” do art. 5º da Lei nº 17.615, de 4

de julho de 2008, ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 19.429, de 11 de janeiro de

2011, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 9º, a alínea “b.1” do inciso I e os §§ 4º e 20, a alínea "c" do inciso I do

§ 67 e o § 68 do art. 12, os §§ 1° e 2º e o inciso III do § 3º do art. 17, o inciso I do § 13

do art. 29, o inciso I do art. 32-A, os arts. 32-C e 32-F, o § 4º do art. 54, o inciso III do

art. 133, o art. 134, o § 2º do art. 138, o art. 144, o parágrafo único do art. 219-A e o

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 9º - O regulamento poderá dispor que o lançamento e o pagamento do imposto

sejam diferidos para operações ou prestações concomitantes ou subsequentes.

(...)

Art. 12 - (…)

I - (...)

b.1) arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho, farinha de mandioca, quando de

produção nacional;
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(...)

§ 4º - O convênio previsto na alínea "c" do inciso I do “caput” será submetido à

apreciação da Assembleia Legislativa do Estado, na forma prevista no § 5º do art. 8º.

(...)

§  20 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, blocos de concreto,

tijoleiras  (peças  ocas  para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas

(complemento de tijoleira) de cerâmica, manilhas e conexões cerâmicas, telhas, areia

e brita.

(...)

§ 67 - (…)

I - (...)

c)  apresentar  compromisso de geração de,  pelo menos,  no  prazo de três  anos

contados  da  data  do  início  de  produção  do  estabelecimento,  mil  e  quinhentos

empregos diretos ou de duzentos e cinquenta empregos diretos para os quais se exija

formação de nível superior específica para o exercício da função;

(...)

§ 68 - No caso de cumprimento parcial do disposto na alínea “c” do inciso I do § 67,

o  estabelecimento  industrial  em  fase  de  instalação  no  Estado  deverá  recolher,

proporcionalmente  ao  valor  que  faltar  para  completar  o  número  de  empregos

compromissado, o imposto dispensado em razão da redução de carga tributária de

que tratam os incisos I e II do § 66, com todos os acréscimos legais, até o último dia

útil do mês subsequente àquele em que se verificar o descumprimento.

(...)

Art. 17 - (...)

§ 1º - Ao produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis fica

assegurado,  nos  termos  e  condições  do  regulamento,  tratamento  tributário

diferenciado que inclua:

I - isenção nas operações internas destinadas a contribuinte;

II - simplificação da apuração do imposto nas demais operações;
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III  -  transferência de crédito presumido, em substituição ao imposto efetivamente

cobrado nas operações anteriores à saída isenta para:

a) em se tratando de operações com café:

1)  a  cooperativa,  o  estabelecimento  industrial  de  moagem  e  torrefação,  o

estabelecimento preponderantemente exportador e o armazém-geral;

2) o estabelecimento atacadista que promover a transferência da mercadoria em

operação interna para estabelecimento preponderantemente exportador de mesma

titularidade;

b) a cooperativa, o estabelecimento industrial e o estabelecimento exportador, nos

demais casos.

§ 2º - A instituição do tratamento previsto no § 1º cessa a fruição pelo produtor rural

não  inscrito  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  dos  demais  tratamentos

tributários previstos na legislação tributária estadual, ressalvado o disposto no § 6º do

art. 20-I e o produtor rural de grande porte que seja optante de regime especial para

utilizar  sistema público  de  escrituração  digital  -  Sped  -,  nos  termos  e  condições

previstos em regulamento.

§ 3° - (...)

III  -  tenha  receita  bruta  anual  igual  ou  inferior  ao  limite  estabelecido  para  as

microempresas, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro

de 2006.

(…)

Art. 29 - (...)

§ 13 - (....)

I - a suspender a apropriação da fração mensal de um quarenta e oito avos nos

períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias e prestações de serviço de

transporte  interestadual  e  intermunicipal  ou  de  comunicação,  caso em  que  ficará

suspensa  também  a  contagem  do  prazo  de  quarenta  e  oito  meses  para  o

aproveitamento do crédito correspondente ao bem do ativo imobilizado;

(…)

Art. 32-A - (...)

I - ao estabelecimento industrial, de até 100% (cem por cento) do valor equivalente
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ao imposto devido na operação de saída de produtos eletroeletrônicos destinados a

estabelecimento  de  contribuinte  do  imposto,  pessoas  jurídicas  prestadoras  de

serviços, inclusive clínicas e hospitais, profissional médico ou órgão da administração

pública, suas fundações e autarquias;

(...)

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados o prazo, a forma e as condições

previstas  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que  promover  a  saída  de  peixes,  inclusive  alevinos,  o

processamento de pescado,  ou o  abate  ou  o processamento de  aves  e  de  gado

bovino,  equídeo,  bufalino,  caprino,  ovino,  suíno,  de  forma  que  a  carga  tributária

resulte no percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) nas operações de saída de

peixe, de carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais

ou  de  seu  processamento,  inclusive  defumados  ou  temperados,  e  de  saída  de

produto industrializado comestível, cuja matéria-prima seja resultante do abate dos

animais.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também quando o abate ou a

pesca forem realizados em estabelecimento de terceiro situado no Estado.

(…)

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder:

I  -  ao  contribuinte  que  promova  operação  de  venda  de  mercadoria  com  carga

tributária  superior  à  devida  na  saída  imediatamente  subsequente  com  a  mesma

mercadoria  sistema  de  compensação  tributária  que  anule  a  distorção  financeira

concorrencial provocada pelo estorno de crédito na aquisição dessa mercadoria por

seu adquirente;

II  -  ao  contribuinte  distribuidor  que  promova  operação  subsequente  com

mercadorias destinadas a outros contribuintes sistema de compensação que reduza

ou neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

(…)

Art. 54 - (...)

§ 4º - Na hipótese do inciso VI do “caput” deste artigo, a multa fica limitada a duas
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vezes e meia o valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo

ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive

quando amparada por isenção ou não incidência.

(...)

Art. 133 - (...)

III - domicílio eletrônico do interessado, na forma do art. 144-A desta lei, e local para

recebimento de correspondência, em atendimento ao disposto no art. 144-B desta lei;

(...)

Art.  134  -  Na hipótese  de  eventual  indisponibilidade  técnica  do  e-PTA na  rede

mundial de computadores -  internet  -,  o  PTA formar-se-á na repartição fazendária

competente,  mediante  autuação  dos  documentos  com  páginas  numeradas

sequencialmente e rubricadas.

§ 1º - Restabelecida a disponibilidade técnica do e-PTA na internet, os documentos

autuados na forma do “caput”  deverão ser digitalizados e convertidos para e-PTA,

conforme dispuser o regulamento.

§ 2º - Os autos de processos eletrônicos (e-PTA) que tiverem que ser remetidos a

outro órgão ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão

ser impressos em papel e autuados conforme dispuser o regulamento.

§ 3º - Feita a autuação na forma estabelecida no “caput” e no § 1º deste artigo, o

processo seguirá a tramitação estabelecida em lei e em regulamento para processos

físicos.

(...)

Art. 138 - (...)

§  2º  -  Em se tratando de transmissão eletrônica de documento ou petição pelo

interessado,  considerar-se-á  entregue no dia  e  hora  de  emissão do protocolo  de

recebimento  gerado  pelo  sistema  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  serão

considerados tempestivos aqueles transmitidos até às vinte e quatro horas do último

dia do prazo previsto para a prática do ato, observado o horário de Brasília, Distrito

Federal, que será registrado no protocolo eletrônico disponibilizado.

(...)

Art. 144 - As intimações do interessado dos atos do PTA serão realizadas por um
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dos seguintes meios, nos termos do regulamento:

I - pessoalmente;

II - por via postal com aviso de recebimento;

III - por Domicílio Tributário Eletrônico, previsto no art. 144-A desta Lei;

IV - por publicação no órgão oficial dos Poderes do Estado;

V - por publicação no diário eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda.

§  1º  -  A intimação  por  via  postal  com  aviso  de  recebimento  será  considerada

efetivada dez dias após a postagem da documentação, caso no recibo não conste a

data de seu recebimento;

§  2º  -  Na  hipótese  da  intimação  por  via  postal,  caso  no  recibo  não  conste  a

assinatura  do  interessado  ou  de  seu  representante  legal,  a  intimação  será  feita

mediante  publicação no órgão oficial  dos Poderes  do Estado,  sendo considerada

efetivada dez dias após a sua publicação.

(…)

Art. 219-A - (....)

Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos de que trata o “caput” a certidão:

I - emitida no prazo para apresentação de impugnação pelo sujeito passivo, contra

lançamento de crédito tributário;

II  -  emitida  após  a  decisão irrecorrível  na  esfera  administrativa  contra  o sujeito

passivo e até a inscrição em dívida ativa do respectivo crédito tributário;

III - referente a responsável subsidiário, antes do despacho do Juiz que ordenar sua

citação em processo de execução fiscal.

(...)

Art.  225-A -  Nas hipóteses dos arts.  32-A a 32-I  desta Lei,  caso o regulamento

preveja  a  concessão  do  benefício  por  meio  de  regime especial,  este  deverá  ser

encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado para ratificação, na forma e nos

prazos previstos nos parágrafos do art. 225 desta lei.“.

Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei n° 6.763, de 19 75, os §§ 5º e 6º ao art. 8º, a

alínea “d” ao inciso II e os §§ 71 a 74 ao art. 12, inciso 18 e § 4º ao art. 21, o § 8º ao

art. 28, a subalínea “a.6” ao inciso 4 do § 5º do art. 29, o inciso IV ao art. 31, o inciso

XII ao art. 32-A, os arts. 32-I e 32-J, o § 7º ao art. 33, a subalínea “a.6” ao inciso II do
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§ 4º do art. 39, os incisos XLIV e XLV e o § 7º ao art. 55, o inciso VII ao § 2º e o § 7º

do art. 114, os incisos IV e V ao art. 120-B, o parágrafo único ao art. 131, os §§ 1º ao

5º ao art. 133, o § 3º ao art. 138, o art. 144-A, o art. 144-B e o art. 219-B seguintes:

“Art. 8º - (...)

§ 5º - Os convênios que disponham sobre concessão de isenção ou outro benefício

ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa

do Estado, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o

disposto no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

§  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  os  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou

financeiros previstos nos convênios ratificados nos termos do § 5º.

(…)

Art. 12 - (…)

II - (…)

d) 4% (quatro por cento),  em se tratando de bens e mercadorias importadas do

exterior, observado o seguinte:

1) a alíquota a que se refere esta alínea aplica-se, também, aos bens e mercadorias

importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, ainda que submetidos

a  qualquer  processo  de  transformação,  beneficiamento,  montagem,

acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem

em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por

cento), assim considerado o percentual correspondente ao quociente entre o valor da

parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da

mercadoria ou bem;

2) a alíquota a que se refere esta alínea não se aplica às operações com:

2.1) bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional,

conforme ato editado pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior -

Camex -;

2.2)  mercadorias  produzidas  em  conformidade  com  os  processos  produtivos

básicos de que tratam o Decreto-Lei federal nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as
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Leis federais nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991; 8.387 de 30 de dezembro de 1991;

10.176, de 11 de janeiro de 2001; e 11.484, de 31 de maio de 2007;

2.3) gás natural.

(…)

§ 71 - Na hipótese do § 2º do art. 49 e do art. 51, a alíquota será de 18%, salvo se o

contribuinte:

I - especificar e comprovar, de forma inequívoca, quais as operações e prestações

realizadas, caso em que será aplicada a alíquota correspondente;

II  -  nos  últimos  doze  meses,  tiver  realizado,  preponderantemente,  operações

tributadas  com  alíquota  superior  a  18%  (dezoito  por  cento),  caso  em  que  será

aplicada a alíquota preponderante.

§ 72 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas prestações de serviço de transporte rodoviário de cargas iniciado no Estado e

tomado por contribuinte mineiro.

§ 73 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 4% (quatro por cento) a carga tributária

na saída de gado bovino ou bufalino promovida por estabelecimento de produtor rural

situado  em  Município  que  integre  a  área  de  abrangência  do  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, de que trata a Lei nº

14.171, de 15 de janeiro de 2002, durante o período de estiagem.

§ 74 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos prazos e nas condições previstas em

regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária na importação,

na  aquisição  em  operação  interna  ou  interestadual,  relativamente  à  parcela  do

imposto resultante da diferença de alíquota, de bens de uso ou consumo e de bens

considerados pela legislação tributária como alheios à sua atividade, por contribuinte

que produza matéria-prima para a indústria de fertilizantes no Estado.

(…)

Art. 21 - (…)

XVIII  -  o  anunciante  a  quem  é prestado  o  serviço  de  comunicação  visual,  por

qualquer meio, ainda que em etapa intermediária do processo comunicativo.
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(…)

§ 4º - Na hipótese de que trata o inciso XVIII do “caput” deste artigo, a formalização

do crédito tributário poderá ser efetuada apenas em relação ao tomador do referido

serviço.

(…)

Art. 28 - (....)

§  8º  -  Fica  limitado  ao  percentual  de  4% (quatro  por  cento)  sobre  o  valor  da

respectiva base de cálculo o crédito a ser apropriado pelo destinatário ou deduzido na

apuração do ICMS devido por substituição tributária, na hipótese de operação com

mercadoria ou bem que tenha conteúdo importado cujo documento fiscal acobertador

esteja em desacordo com as exigências previstas em ato normativo expedido pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em cumprimento ao disposto no

§ 3º do art. 1º da Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, ou

outra que vier a substituí-la.

Art. 29 - (...)

§ 5º - (...)

4 - (…)

a) - (...)

a.6)  caso  o  bem  seja  alienado  em  operação  interna  não  tributada  antes  do

quadragésimo  oitavo  mês,  contado  a  partir  daquele  em  que  tenha  ocorrido  sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito poderão ser

apropriadas  no  estabelecimento  industrial  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal

contenha a informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos

valores;

(…)

Art. 31 - (....)

IV - em se tratando de recebimento em operação interestadual de mercadoria em

que  tenha  sido  empregado  componente  importado  do  exterior  e  não  tenha  sido

informado no documento fiscal o respectivo percentual de Conteúdo de Importação, o

valor que exceder à aplicação da alíquota interestadual estabelecida para operação

com mercadoria importada do exterior.
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(….)

Art. 32-A - (…)

XII  -  ao estabelecimento prestador  de serviço de  transporte ferroviário,  de valor

equivalente a até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto incidente na

prestação.

(…)

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Seção  B  da  Divisão  7  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observada a forma, o prazo e as condições previstas em regulamento e o

art.  225-A desta Lei, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que

inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13

desta Lei, para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros créditos.

§ 1º - O regime especial de que trata o “caput”:

I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;

II  -  poderá estabelecer valores  ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício

financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio

recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a

proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações

realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova

nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua

vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no
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regime especial de que trata o “caput”, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do

imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,

acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em

parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidas em regulamento.

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se  também  aos  períodos  de  apuração

compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para

os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada

ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito

ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências

interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime

especial.

§  4º  -  O recolhimento de que trata o inciso II  do § 2º,  inclusive em relação às

hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando à devolução, restituição ou compensação;

II - não implica por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em

relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa

do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do

regime especial.

§  5º  -  O  regime  especial  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  poderá  prever  o

diferimento do imposto incidente nas operações de aquisição de bens destinados ao

ativo imobilizado e mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do
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débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo único -  O disposto no “caput”  deste artigo não se aplica aos créditos

presumidos  previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de

Política Fazendária - Confaz -, que expressamente autorize sua manutenção.

(…)

Art. 33 - (...)

§ 7º - Presume-se interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída

da mercadoria do território mineiro com destino a outro Estado ou ao Distrito Federal,

ou a sua efetiva exportação, salvo nos casos de venda à ordem ou remessa para

depósito nos quais  a mercadoria deva ser entregue a estabelecimento situado no

Estado.

(…)

Art. 39 - (…)

§ 4º - (…)

II - (…)

a - (…)

a.6) não enquadrado nas hipóteses anteriores e que contenha informações que não

correspondam à real operação ou prestação;

Art. 55 - (…)

XLIV  -  por  emitir  declaração  que  contenha  falsidade  quanto  à  inexistência  de

estabelecimento fabricante de produto similar, quando exigida para a concessão de

tratamento  tributário  diferenciado,  inclusive  diferimento  -  20% (vinte por  cento)  do

valor da importação ou da operação;

XLV - por não comprovar a saída, do território mineiro, de mercadoria com destino a

outro Estado ou ao Distrito Federal, ou a sua efetiva exportação - 50% (cinquenta por

cento) do valor total da operação;

(…)

§ 7º - Na hipótese do inciso XLIV, o crédito tributário será exigido desde a data do

fato  gerador  do  imposto,  com  os  acréscimos  legais,  como  se  não  houvesse

tratamento tributário diferenciado.

(…)
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Art. 114 - (…)

§ 2º - (….)

VII - utilizada por microempreendedor individual - MEI -, de que trata o art. 18-A da

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(…)

§ 7º - Fica isenta da taxa de que trata o subitem 8.2 da Tabela D, anexa a esta lei, a

emissão  de  segunda  via  da  cédula  de  identidade  roubada  ou  furtada,  exigida  a

apresentação do registro de evento de defesa social - Reds.

(...)

Art. 120-B - (...)

IV - a ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para instalação de

linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica;

V  -  a  ocupação  transversal  ou  longitudinal  da  faixa  de  domínio  das  rodovias

localizadas  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  do  Estado,  para  instalação de  rede de

adução, emissão ou distribuição de água e esgoto.

(…)

Art. 131 - (…)

Parágrafo  único  -  O  PTA será  preferencialmente  por  meio  eletrônico  (E-PTA),

devendo a Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizar sistemas eletrônicos para

formação  e  processamento  do  PTA,  na  forma  e  nas  condições  previstas  no

regulamento.

(…)

Art. 133 - (…)

§  1º  -  Em  se  tratando  de  e-PTA,  a  assinatura  do  interessado  ou  de  seu

representante, a que se refere o inciso V do “caput”, será substituída pela assinatura

eletrônica, de forma a permitir  a identificação inequívoca do signatário,  através da

utilização de um dos seguintes meios, na forma do regulamento:

I  -  assinatura  digital  baseada  em  certificado  digital  emitido  por  autoridade

certificadora credenciada na forma de lei federal específica;

II  -  assinatura digital  baseada em certificado digital  emitido ou reconhecido pela

Secretaria de Estado de Fazenda e aceito pelo interessado;
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III - mediante cadastro de usuário na Secretaria de Estado de Fazenda, conforme

disciplinado em regulamento.

§ 2º - Em se tratando de e-PTA, considera-se ainda:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e

arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização

de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores.

§ 3º - Os documentos transmitidos por meio eletrônico, com garantia de autoria,

autenticidade e integridade, na forma estabelecida nesta lei e no regulamento, serão

considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 4º  -  Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável  deverão ser

apresentados à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma e nos prazos previstos no

regulamento.

§  5º  -  Os originais  dos documentos  digitalizados  deverão ser  preservados pelo

interessado  durante  os  prazos  previstos  na  legislação  tributária,  podendo  ser

requerida a sua apresentação ou depósito em repartição da Secretaria de Estado de

Fazenda, na forma estabelecida em regulamento.

(…)

Art. 138 - (...)

§ 3º - Na hipótese do § 2º, se houver indisponibilidade do sistema da Secretaria de

Estado  de  Fazenda  por  motivos  técnicos,  devidamente  certificada  por  essa

Secretaria, prorrogar-se-á, automaticamente, o prazo previsto, para o primeiro dia útil

subsequente à data da resolução do problema.

(…)

Art.  144-A  -  Fica  instituído  o  Domicílio  Tributário  Eletrônico  -  DT-e  -,  para

comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado de Fazenda, o contribuinte e os

interessados, na forma e nas condições previstas em regulamento.

§ 1º  -  Entende-se por DT-e o portal de serviços e comunicações eletrônicas da

Secretaria de Estado de Fazenda, disponível na rede mundial de computadores, que

tem por finalidade:

I  -  cientificar  o contribuinte ou interessado sobre quaisquer  atos administrativos,
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procedimentos e ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações;

III - expedir avisos em geral.

§ 2º - Para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DT-e, o contribuinte

ou interessado deverá estar previamente credenciado perante a Secretaria de Estado

de Fazenda, na forma prevista em regulamento.

§ 3º - Ao credenciado será atribuído registro no sistema eletrônico da Secretaria de

Estado de Fazenda e acesso a ele, na forma prevista na legislação tributária, com

tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de

suas comunicações.

§ 4º - Com a efetivação do credenciamento, a comunicação entre o contribuinte ou

interessado e a Secretaria de Estado de Fazenda realizar-se-á preferencialmente por

meio eletrônico, através do DT-e.

§ 5º - O contribuinte ou o interessado, devidamente credenciado nos termos do §

2º,  poderá,  mediante  procuração  eletrônica,  outorgada  na  forma estabelecida  em

regulamento,  nomear  terceiro  para  realizar,  em  seu  nome,  comunicação  com  a

Secretaria de Estado de Fazenda por meio do DT-e.

§ 6º -  A comunicação realizada na forma prevista neste artigo será considerada

pessoal para todos os efeitos legais e efetivada no dia em que o contribuinte ou o

interessado acessar eletronicamente o seu teor, observado o seguinte:

I - caso o referido acesso eletrônico ocorra em dia não útil,  a comunicação será

considerada efetivada no primeiro dia útil subsequente;

II - caso não ocorra o referido acesso eletrônico, presume-se que a comunicação

tenha sido efetivada dez dias corridos após o seu envio.

§ 7º - O contribuinte ou o interessado devidamente credenciado poderá utilizar-se

de serviços eletrônicos adicionais a serem disponibilizados pela Secretaria de Estado

de Fazenda no DT-e.

§ 8º - As intimações feitas por meio do DT-e aos que se credenciarem na forma

desta lei dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive no diário eletrônico da

Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 144-B - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá utilizar-se de outras formas
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de comunicação previstas na legislação, ainda que o contribuinte ou o interessado

esteja credenciado, nos termos do art. 144-A desta lei.

(...)

Art.  219-B  -  A  certidão  de  débitos  tributários  negativa,  emitida  fisicamente,

apresentada para instruir  qualquer dos procedimentos previstos nas hipóteses dos

incisos do § 1º do art. 219, desde que dentro do respectivo prazo de validade na data

da decisão do pedido, deverá ser considerada para esse efeito,  dispensando-se a

verificação no sistema eletrônico da condição de estar o requerente em situação que

permitiria a emissão dessa certidão.”.

Art. 3º - Fica acrescentado à Tabela A da Lei n° 6. 763, de 1975, o item 6, na forma

do Anexo I desta lei.

Art. 4º - O subitem 8.2 da Tabela D da Lei n° 6.763 , de 1975, passa a vigorar na

forma do Anexo II desta lei.

Art. 5º - O § 3º do art. 9º e o art. 11 da Lei n° 1 4.699, de 6 de agosto de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 3º - Fica estabelecido como crédito de pequeno valor, para os fins de que trata o §

3º do art. 100 da Constituição da República e os arts. 78 e 87 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da  República,  aquele  decorrente  de

demanda  judicial  cujo  valor  bruto  apurado  em  liquidação  de  sentença  e  após  o

trânsito  em julgado de eventuais  embargos do devedor  opostos pelo  Estado seja

inferior,  na data da liquidação, a 4.723 Ufemgs (quatro mil setecentos e vinte três

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), independentemente da natureza do

crédito, vedado o fracionamento.

(…)

Art. 11 - Fica autorizada a compensação de créditos de precatórios judiciais com os

seguintes débitos  líquidos e certos inscritos  em dívida ativa, constituídos contra o

credor original do precatório, seu sucessor ou cessionário:

I  -  débitos  tributários  de natureza contenciosa inscritos  em dívida  ativa  há pelo

menos um ano antes do requerimento de compensação;

II - demais débitos inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 2011.
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§ 1º - Para os efeitos deste artigo, serão observadas as seguintes condições, além

de outras estabelecidas em regulamento:

I  -  o  sujeito passivo do crédito do Estado,  ou seu representante legal,  assinará

termo de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,

demandados  em  juízo  ou  na  órbita  administrativa,  e  termo  de  quitação  dos

precatórios utilizados, que deverão ser anexados  aos processos judiciais dos quais

sejam oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver nenhuma pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados nem discussão sobre a sua titularidade ou valor, nem impugnação por

qualquer interessado;

II - o credor do precatório efetuará o pagamento prévio dos seguintes valores, que

não serão abrangidos pela compensação:

a)  parcelas  inerentes  aos  repasses  pertencentes  aos  Municípios  ou  a  outras

entidades públicas que não o Estado;

b) honorários advocatícios de sucumbência devidos na forma do inciso VII do art.

26 da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 20 04;

III  - se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor atualizado do

precatório,  será  efetuado  o  pagamento  do  débito  remanescente  havido  contra  o

credor do precatório;

IV - se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação

for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica;

V - na hipótese do inciso IV, a compensação importará em renúncia pelo credor do

precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e

ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de

compensação;

VI  - que  não  tenha  havido  o  pagamento  do  precatório  ou  da  parcela  a  ser

compensada.

§ 2° - A extinção do débito contra o credor do prec atório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação e do

pagamento das despesas processuais.
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§ 3° - A compensação a que se refere o caput  deste artigo não prejudicará os

recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça, nos termos do

art.  97  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da

República.”.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar, observada a forma, o prazo

e  as  condições  previstas  em  regulamento,  relativamente  aos  fatos  geradores

ocorridos no exercício de 2012, o pagamento de crédito tributário relativo à Taxa de

Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR -,

cobrada na hipótese de ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para

a instalação de:

I - linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica;

II  -  rede de adução,  emissão ou distribuição de água e esgoto,  localizadas  em

rodovias nas regiões Norte e Nordeste do Estado.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

III - fica condicionado a:

a) petição conjunta, nos autos das ações ordinárias relativas à TFDR, na qual o

Estado de Minas Gerais e a concessionária de energia elétrica informam ao juízo que

se  compuseram  a  respeito  da  matéria  discutida,  requerendo  a  extinção  e  o

arquivamento dos processos;

b)  retirada,  por  parte  da  concessionária  de  energia  elétrica,  de  impugnações,

defesas ou recursos apresentados em fase administrativa;

c)  desistência,  pelo  advogado  do  sujeito  passivo,  da  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência.

Art.  7º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  a  restituição  dos

pagamentos feitos a título de Taxa de Segurança Pública pela emissão da 1ª via da

Cédula de Identidade, prevista no subitem 8.1 da Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975,

relativos aos fatos geradores ocorridos no período entre 19 de julho de 2012 e a data
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da publicação desta lei.

Art.  8º - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de crédito

tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Transmissão  Causa  Mortis  e  Doação  de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, multas e juros decorrentes, cobrado na hipótese

de cessão pelo consumidor à concessionária de energia elétrica de valores, bens ou

instalações  utilizados  na  extensão,  modificação  ou  melhoramento  da  rede  de

distribuição de energia elétrica a título de participação financeira do consumidor.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos.

§ 2º - O disposto no inciso II do § 1° não prejudic a a devolução de depósito judicial

do ITCD no caso de decisão judicial transitada em julgado desfavorável à Fazenda

Pública.

Art. 9º - Não havendo recolhimento do ICMS de responsabilidade da concessionária

de energia elétrica, em razão de suspensão da exigibilidade do tributo decorrente de

demanda judicial promovida pelo respectivo adquirente de energia elétrica, ainda que

substituído  processualmente,  fica  atribuída,  em  caráter  de  exclusividade,  ao

adquirente de energia elétrica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto.

§ 1º - A responsabilidade de que trata o “caput” persistirá para os fatos geradores

ocorridos até a data da notificação da revogação da medida judicial à concessionária

de energia elétrica.

§ 2º - Na hipótese do “caput” e do § 1º, a concessionária:

I - não será incluída no polo passivo da respectiva obrigação tributária em relação

aos fatos geradores ocorridos nos períodos de que tratam o “caput” e o § 1º, inclusive

após ter sido notificada judicialmente da revogação da suspensão;

II  -  será  responsável  pela  obrigação  tributária  em  relação  aos  fatos  geradores

ocorridos após ter sido notificada judicialmente da revogação da suspensão.

§ 3º - O disposto no inciso I do § 2º:

I - aplica-se, inclusive, aos fatos geradores ocorridos até o dia anterior à data de



1080
____________________________________________________________________________

vigência desta lei, desde que nesta data a exigibilidade esteja suspensa;

II - não se aplica aos créditos tributários já formalizados.

§ 4º - Na hipótese do inciso I do § 3º, subsiste o crédito tributário, em seu montante

total, relativamente ao adquirente de energia elétrica, nos termos do art. 21, XII, da

Lei nº 6.763, de 1975.

§ 5º - Em relação ao crédito tributário formalizado até a data de publicação desta

lei, fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da legislação aplicável, a dispensar

o seu pagamento pela concessionária de energia elétrica, hipótese em que subsistirá

o crédito tributário, em seu montante total, em relação aos demais sujeitos passivos.

Art. 10 - O “caput” do art. 5º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 5º - O contribuinte com crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, inscrito em dívida ativa há

mais de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do incentivador junto à

Advocacia Geral do Estado - AGE -, poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e

cinco por cento), desde que apoie financeiramente projeto cultural, nos termos deste

artigo.”.

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Fazenda regulamentará a transição do PTA em

meio físico para o PTA eletrônico.

§ 1º - Enquanto não disponível a respectiva modalidade de E-PTA, o PTA formar-se-

á  na  repartição  fazendária  competente,  mediante  autuação  dos  documentos  com

páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.

§ 2º - Enquanto não regulamentado o DT-e:

I - é facultado ao contribuinte ou interessado, nos PTAs não eletrônicos, receber as

intimações e comunicações relativas a estes por meio de correio eletrônico, hipótese

em  que  deverá  deixar  expressa  a  opção  e  informar  o  endereço,  inclusive  as

alterações  posteriores,  caso em que serão consideradas  realizadas  no quinto  dia

após o envio da mensagem;

II  -  no  e-PTA,  as  intimações  e  comunicações  serão  efetuadas  na  caixa  postal

vinculada ao sistema disponibilizado conforme parágrafo único do art. 131 e serão
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consideradas realizadas na forma prevista nos §§ 6º, 7º e 8º do art. 144-A;

III  -  nas  demais  hipóteses,  a  comunicação  com  o  contribuinte  ou  interessado

realizar-se-á  na  forma  prevista  no  regulamento,  devendo  o  mesmo fornecer  seu

endereço de correspondência.

Art. 12 - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 19.429, de 11 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo  único  -  Os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  o

Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado de Fazenda poderão optar por divulgar

os atos oficiais e o noticiário de seu interesse em publicação própria ou em diário

eletrônico disponibilizado em site da internet, nos termos de regulamento.”.

Art. 13 - Nas hipóteses dos §§ 2º e 3º do art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, com a

redação dada por esta lei, havendo crédito tributário formalizado, inscrito ou não em

dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo à exigência de ICMS abrangida

pelo recolhimento de que tratam os referidos parágrafos, o auto de infração e, se for o

caso, a inscrição na dívida ativa, serão cancelados.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 2º - Para fins do cancelamento de que trata o “caput”, caso conste do auto de

infração questão não relativa à transferência interestadual,  a repartição fazendária

competente  promoverá  o  respectivo  desmembramento  e  dará  continuidade  à

tramitação do processo tributário administrativo, em relação à parcela remanescente.
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Art. 14 - O estabelecimento prestador de serviço de transporte ferroviário que na

data de publicação desta lei não for optante pelo crédito presumido previsto no art.

75,  XVII,  do  Regulamento  do  ICMS,  aprovado pelo  Decreto  nº  43.080,  de  13  de

dezembro de 2002, e que vier a adotar o crédito presumido com fundamento no art.

32-A, XII, da Lei nº 6.763, de 1975, com a redação dada por esta lei, poderá refazer a

apuração do imposto relativamente aos períodos imediatamente anteriores à opção,

retroativamente  a  janeiro  de  2007,  aplicando os seguintes  percentuais  de  crédito

presumido sobre o valor do imposto devido na prestação, em substituição ao sistema

normal de débito e crédito, sendo vedada a utilização de quaisquer outros créditos:

I - 40% (quarenta por cento), nas prestações realizadas de 1º de janeiro de 2007 a

31 de maio de 2008;

II - 45% (quarenta e cinco por cento), nas prestações realizadas a partir de 1º de

junho de 2008, acrescido de valor equivalente a 8,1% (oito inteiros e um décimo por

cento) do valor das prestações de serviço de transporte de mercadoria destinada ao

exterior,  amparadas  pela  isenção  a  que  se  refere  o  item  126  do  Anexo  I  do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002, hipótese em que o

limite total dos créditos do período de apuração será equivalente ao valor resultante

da aplicação do percentual de participação das prestações de serviço de transporte

de mercadoria destinada ao exterior na totalidade das prestações aplicado sobre o

valor do débito do período.

§ 1º - O saldo credor do imposto regularmente escriturado em 31 de dezembro de

2006 poderá ser utilizado para abatimento do imposto a pagar resultante da nova

apuração.

§ 2º -  Na hipótese de estorno de crédito promovido pelo fisco,  do qual decorra

redução do saldo credor escriturado em 31 de dezembro de 2006, será considerado o

saldo credor resultante dos estornos ou, se for caso, aquele decorrente de decisão

irrecorrível na esfera administrativa.

§ 3º - Em relação à diferença de imposto a pagar resultante da nova apuração e da

compensação de que trata o § 1º, acrescida de juros, dispensadas as penalidades, o

contribuinte deverá efetuar o seu recolhimento integral ou o valor correspondente à

entrada  prévia,  no  caso  de  parcelamento,  no  prazo  de  até  cento  e  vinte  dias,
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contados da opção pelo crédito presumido com fundamento no art. 32-A, XII, da Lei

nº  6.763,  de  1975,  com  a  redação  dada  por  esta  lei,  observadas  a  forma  e  as

condições estabelecidas em regulamento.

§ 4º - Na hipótese deste artigo, havendo crédito tributário formalizado, inscrito ou

não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo à estorno de crédito de

ICMS, referente a período de apuração a partir de janeiro de 2007, o auto de infração

e, se for o caso, a inscrição na dívida ativa, serão cancelados.

§ 5º  -  Para  fins  do cancelamento de que trata o § 4º,  caso conste do auto  de

infração questão não alcançada pelo disposto neste artigo, a repartição fazendária

competente  promoverá  o  respectivo  desmembramento  e  dará  continuidade  à

tramitação do Processo Tributário Administrativo em relação à parcela remanescente.

§ 6º - A faculdade de refazer a apuração do imposto relativamente aos períodos de

apuração até  janeiro  de  2007 de que trata este artigo  fica condicionada a que o

contribuinte  promova  o  recolhimento  ou  o  parcelamento  do  crédito  tributário

formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo

a estorno de crédito de ICMS, referente a período de apuração anterior a janeiro de

2007, dispensadas as penalidades, observado o disposto no § 3º.

§ 7º - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  15 - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá conceder,  mediante regime

especial, na forma, prazo e condições estabelecidas em regulamento, o diferimento

do  imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
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imobilizado  ou  mercadorias  a  serem  utilizadas  por  estabelecimento  prestador  de

serviço de transporte ferroviário optante pelo crédito presumido de que trata o art. 32-

A, XII, da Lei nº 6.763, de 1975, com a redação dada por esta lei.

Art. 16 - Ficam convalidadas as operações de saída de gado bovino ou bufalino

promovidas por estabelecimento de produtor rural situado em município que integre a

área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Idene -, nos termos da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, realizadas

até a data de publicação desta lei.

Art.  17  -  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  relativamente  aos  fatos  geradores

ocorridos de 20 de junho de 2008 até a data de publicação desta lei, referente à Taxa

de Expediente prevista no item 2.9 da Tabela A,  anexa à Lei  nº  6.763,  de 26 de

dezembro de 1975, devida na hipótese de emissão da Certidão de Pagamento ou

Desoneração do ITCD.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não autoriza a devolução, a restituição ou

a compensação de valores já recolhidos.

Art. 18 - Fica convalidado o não recolhimento do ICMS, por ocasião da saída de

locomotiva  realizada  ao  abrigo  da  isenção,  relativamente  ao  imposto  diferido  na

entrada de partes, peças e acessórios empregados na sua fabricação, no período de

28 de junho de 2012 a 31 de julho de 2012.

Art. 19 - Ficam convalidados os tratamentos tributários concedidos pela Secretaria

de  Estado  de  Fazenda  até  a  data  da  publicação  desta  lei,  por  meio  de  regime

especial, inclusive em se tratando de concessão de benefícios fiscais para os setores

dispostos no anexo III.

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de:

I - multas e juros decorrentes do pagamento intempestivo do ICMS incidente sobre

a parcela correspondente à demanda de potência no fornecimento de energia elétrica

decorrente  de  contratos  celebrados  entre  a  concessionária  de  distribuição  e

consumidores do Grupo A, sujeitos à aplicação da tarifa binômia;

II - ICMS, multas e juros relativos à parcela correspondente à demanda de potência

no  fornecimento  de  energia  elétrica  decorrente  de  contratos  celebrados  entre  a

concessionária de distribuição e consumidores do Grupo A, sujeitos à aplicação da
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tarifa binômia, no que se refere à parte contratada e não utilizada;

III - ICMS, multas e juros relativos aos encargos de conexão e à Tarifa de Uso do

Sistema de Distribuição - Tusd -, no fornecimento de energia elétrica;

IV -  ICMS, multas e juros relativos a crédito tributário  decorrente de estorno de

crédito  de  ICMS  recebido  em  transferência  no  período  de  1998  a  2003  por

estabelecimento distribuidor de energia elétrica.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I - relativamente aos incisos II a IV, aplica-se ao crédito tributário constituído ou não,

inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos.

§  2º  -  O  Poder  Executivo  estabelecerá  as  condições  e  os  procedimentos

necessários à efetivação da dispensa do crédito tributário.

Art. 21 - A remissão prevista nos incisos II e III do art. 3º da Lei nº 18.550, de 3 de

dezembro de 2009,  alcança a saída  de  mercadoria  de estabelecimento industrial,

inclusive  quando  a  industrialização  tenha  sido  realizada  em  estabelecimento  de

terceiro situado no Estado.

Art. 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir, na forma, no prazo e nas

condições  previstos  em  regulamento,  o  pagamento  de  multas  decorrentes  de

aplicação indevida de alíquota interestadual  em operações  internas,  apuradas em

notas fiscais que consignavam destinatário diverso daquele a quem as mercadorias

efetivamente se destinavam, desde que o contribuinte efetue o pagamento integral do

imposto e dos juros de mora ou requeira o seu parcelamento em até sessenta meses.

Parágrafo único -  Em caso de parcelamento,  o escalonamento  deverá  prever  o

pagamento de no mínimo 10% (dez por  cento) do valor total,  nos doze primeiros

meses.

Art. 23 - Ao estabelecimento minerador beneficiário do regime especial de que trata

o art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, na redação dada por esta lei, ficará assegurada,

em relação aos períodos de apuração do imposto anteriores à data de vigência do

regime especial, a convalidação dos créditos do ICMS apropriados em conformidade

com  as  regras  da  legislação  tributária  vigentes  à  época  de  sua  apropriação,
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observado o disposto nos §§ 1º a 4º e a forma, o prazo e as condições previstos em

regulamento.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, serão considerados itambém

os  créditos  do  imposto  apropriados  pelo  contribuinte,  conforme  a  época  de  sua

apropriação, com base no art. 29, § 5º, 4, subalíneas “c.1.2” ou “c.2”, da Lei nº 6.763,

de 1975.

§ 2º - A convalidação dos créditos do ICMS de que tratam o “caput” e o § 1º fica

condicionada a que o contribuinte promova o recolhimento da totalidade da diferença

do  imposto  decorrente  do  estorno  de  créditos  apropriados  em  desacordo  com  a

legislação tributária:

I  -  na hipótese de crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II - na hipótese de crédito tributário não formalizado, relativamente aos cinco anos

anteriores à data de vigência do regime especial.

§  3º  -  Em relação à  diferença do imposto  que resultar  do estorno de créditos,

dispensados  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  juros  de  mora  e  a  totalidade  das

penalidades, inclusive multa isolada relacionada à apropriação indevida de créditos

do  imposto,  o  contribuinte  deverá  efetuar  o  seu  recolhimento  integral  ou  o  valor

correspondente à entrada prévia, no caso de parcelamento, até 31 de dezembro de

2013.

§ 4º - O recolhimento de que trata o § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando à devolução, restituição ou compensação;

II - não implica por parte do contribuinte:

a - confissão de débito;

b  -  renúncia  ou  desistência  de  recurso,  administrativo  ou  judicial,  ou  de  ação

judicial, envolvendo a apropriação de créditos de ICMS, em relação a períodos de

apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa do contribuinte ou da

Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do regime especial de que

trata o art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, na redação dada por esta lei.

Art. 24 - Observada a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento, o

estabelecimento minerador beneficiário do regime especial de que trata o art. 32-I da
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Lei nº 6.763, de 1975, na redação dada por esta lei, poderá optar pelo recolhimento

apenas parcial,  à sua escolha,  da diferença do imposto decorrente do estorno de

créditos apropriados em desacordo com a legislação tributária.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo:

I - observar-se-á o disposto no § 3º do art. 23, exceto em relação aos juros de mora,

que serão devidos integralmente;

II  -  não  ficará  assegurada,  em  relação  aos  períodos  de  apuração  do  imposto

anteriores à data de vigência do regime especial,  a convalidação dos créditos  de

ICMS apropriados pelo contribuinte, conforme a época de sua apropriação, com base

no art. 29, § 5º, 4, subalíneas “c.1.2” ou “c.2”, da Lei nº 6.763, de 1975.

Art. 25 - O disposto nos arts. 23 e 24:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Parágrafo único - Para os fins do disposto na alínea “c” do inciso II do "caput", os

honorários advocatícios devidos ao Estado serão de 5% (cinco por cento) do valor do

crédito tributário recolhido ou parcelado, ainda que fixados em percentual superior, e

poderão ser parcelados nos termos definidos em regulamento.

Art. 26 - O art. 3º do inciso II do da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, fica

acrescido da seguinte alínea 'e’:

“Art. 3º - (...)

II - (...)

e) de imóvel doado pelo poder público ao Fundo de Arrendamento Residencial -

FAR -, de que trata o inciso II do “caput” do art. 2º da Lei federal nº 11.977, de 7 de
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julho de 2009, gerido pela Caixa Econômica Federal, observado o disposto nos arts.

1º e 2º, 'caput’ e §§ 3º, 4º e 5º, da Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001.”.

Art.  27  -  Fica  acrescentada  à  Tabela  3  do  Anexo  da  Lei  nº  15.424,  de  30  de

dezembro de 2004, a seguinte Nota VI:

“Nota VI - No protesto de certidão de dívida ativa não são devidos emolumentos.”.

Art. 28 - O § 1º do art. 2º da Lei nº 19.971, de 27 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2 - (…)

§ 1º - A AGE deverá utilizar meios alternativos de cobrança dos créditos de que

trata este artigo, podendo inscrever o nome do devedor no Cadastro Informativo de

Inadimplência  em Relação à  Administração Pública  do Estado  de Minas  Gerais  -

Cadin-MG - ou em qualquer cadastro informativo, público ou privado, de proteção ao

crédito,  bem  como promover  o  protesto  extrajudicial  da  certidão  de  dívida  ativa,

hipótese em que não serão devidos emolumentos.”.

Art.  29  -  Ficam revogados  os  seguintes  dispositivos  da Lei  nº  6.763,  de  26 de

dezembro de 1975:

I - o inciso II do art. 32-A;

II - o art. 143;

III - o inciso II e o § 5º do art. 113;

IV - o § 5º do art. 114;

V - os §§ 9º e 10 do art. 115;

VI - o parágrafo único do art. 133;

VII - os subitens 1.1, 1.3.1 e 1.3.2 da Tabela B;

VIII - os subitens 8.1 e 8.4 da Tabela D;

IX - os subitens 1.1, 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M;

X - a subalínea “b.2” do inciso I do art. 12, observado o disposto no inciso III do art.

30.

Art.  30 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente:

I - à subalínea “b.1” do inciso I do art. 12 e ao item 8.2 da Tabela D, ambos da Lei nº

6.763, de 1975, alterados por esta lei, no exercício financeiro subsequente ao da sua
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publicação, observado o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição

da República Federativa do Brasil;

II - ao item 6 da Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei, no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República Federativa do Brasil;

III - à subalínea “b.2” do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, revogada por

esta  lei,  no  exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua publicação,  observado  o

disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República Federativa

do Brasil;

IV - ao art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, a partir de 1º de janeiro de 2012.

V - à alínea “d” do inciso II do “caput” do art. 12 e ao inciso IV do art. 31 da Lei nº

6.763, de 1975, introduzidos por esta lei, a partir de 1º de janeiro de 2013.

ANEXO I

(a que se refere o art. 3º da Lei nº, de de de 2012)

"Tabela A

(a que refere o art. 92 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e cobrança da Taxa de Expediente relativa a atos de autoridades

administrativas

* - O quadro contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Expediente relativa a

atos  de  autoridades  administrativas  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

8.12.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2012)

"Tabela D

(a que refere o art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e cobrança da Taxa de Segurança Pública decorrente de atos de

autoridades policiais

* - O quadro contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Segurança Pública

decorrente de atos de autoridades policiais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

8.12.2012.
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ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2012)

* - O quadro contendo o Anexo III, a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de

2012, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2012.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.461/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “altera a Lei nº 15.293,

de 5  de  agosto  de  2004,  que institui  as  carreiras  dos  Profissionais  de  Educação

Básica  do  Estado,  e  a  Lei  n° 15.301,  de  10  de  agost o  de  2004,  que  institui  as

carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 2, por ela apresentado.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise altera dispositivos da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004, que institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado, e da

Lei  n° 15.301,  de  10  de  agosto  de  2004,  que  institu i  as  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Defesa Social do Poder Executivo. A proposta central é regulamentar o

disposto no § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que limita

a  até  dois  terços da  carga horária dos Professores da Educação Básica para  as

atividades de interação com os educandos.

Nessa perspectiva, o projeto em tela institui um terço de jornada extraclasse para o

Professor de Educação Básica e para o Professor de Educação Básica da Polícia
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Militar com carga horária de vinte e quatro horas semanais, sendo dezesseis horas

destinadas a docência e oito  horas destinadas a atividades extraclasse,  que,  nos

termos  do  projeto,  compreendem  as  atividades  de  capacitação,  planejamento,

avaliação e reuniões.

O projeto ainda cria o Adicional por Extensão de Jornada - AEJ - e o Adicional por

Exigência Curricular - AEC -, prevê a possibilidade de incorporação desses adicionais

aos  proventos  de  aposentadoria  e  assegura  sua  percepção  no período  de férias

regulamentares.

Ademais, assegura-se também a aplicação dos dispositivos do projeto ao servidor

alcançado pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de

2007.

Ao final, o projeto prevê a produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013 para

os Professores de Educação Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e 1º de

fevereiro de 2013 para os Professores de Educação Básica da Polícia Militar, de que

trata a Lei nº 15.301, de 2004.

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

constitucional que impeçam a tramitação do projeto e, com o intuito de aperfeiçoar

seu  conteúdo  normativo,  adequando-o  aos  conceitos  estabelecidos  na  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996, e na Lei

do  Piso  Nacional  da  Educação,  Lei  Federal  nº  11.738,  de  16  de  julho  de  2008,

apresentou o Substitutivo nº 1.

Em  sua análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a

proposta  meritória,  haja  vista  que  “uma  jornada  de  trabalho  compatível  com  a

especificidade do trabalho docente é requisito para a valorização do magistério e a

qualidade do ensino”.

Com vistas a incorporar ao projeto alterações relativas à repercussão previdenciária

da  extensão  de  jornada,  a  Comissão  de  Administração  Pública  apresentou  o

Substitutivo nº 2.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,
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estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar  em  vigor  e  nos  dois  exercícios  subsequentes  e  demonstrar  a  origem  dos

recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa

com as demais normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “a”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja, 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre essas medidas está incluída a

vedação da criação de cargo, emprego ou função, bem como a proibição de aumento,

reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral

anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o ofício OF. GAB. SEC. Nº 490/12, por intermédio da Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  destacando  que  “os  acréscimos  à  folha  de

pagamento de pessoal do Poder Executivo, em decorrência da proposta contida no

referido  projeto  de  lei,  estão  em  conformidade  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, têm adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias” e que “o aumento de despesas a ser gerado

pelo  projeto  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais  e  é  compatível  com  as

diretrizes para a política remuneratória das carreiras do Poder Executivo Estadual,

previstas na Lei nº 19.973/2011”.

Ainda de acordo com o referido ofício, o impacto orçamentário-financeiro decorrente

da implementação da proposta será de R$ 351.200.000,00 para o exercício de 2013,

uma  vez  que  as  medidas  propostas  somente  surtirão  efeito  a  partir  do  referido
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exercício.  Adicionalmente,  a  Seplag  enviou  a estimativa  de  impacto  orçamentário-

financeiro para os exercícios de 2014 e 2015, que é de mesmo valor ao previsto para

2013, por se tratar de uma estimativa baseada no quantitativo de turmas e alunos

existentes. Foi informado, ainda, consoante determinação do § 1º do art. 17 da LRF,

que o aumento de despesas decorrente do projeto em análise será custeado com a

ampliação de recursos oriundos  do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb.

No que se refere ao enquadramento legal das despesas com pessoal, de acordo

com o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2013, encaminhado a esta

Casa  em  setembro  de  2012,  os  limites  das  despesas  com  pessoal  do  Poder

Executivo para o exercício de 2013 atendem aos ditames legais. Conforme informou

a Seplag, os valores referentes ao impacto do projeto já estão previstos no projeto de

lei orçamentária, não provocando, portanto, alteração no índice apurado.

Importa  destacar  também  que,  no  Relatório  de  Gestão  Fiscal  publicado  pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - em 25 de setembro de 2012, as despesas

com pessoal do Poder Executivo referente ao 2º quadrimestre de 2012 encontram-se

dentro dos limites legais, não caracterizando óbice ao acolhimento da proposta.

Destaque-se ainda que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa

autorização em seu art. 14.

Ademais, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 2011,

que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos  financeiros  na  política

remuneratória. Nesse sentido, importa salientar que, conforme previsto no art. 6º da

referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a  implementação  da  política

remuneratória  deverá,  de  igual  modo,  custear  as  despesas  com  concessão  de

gratificações,  adicionais,  aumento  ou  reajuste  de  vencimentos  e  proventos,  entre

outros.

Ressaltamos que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República, a

aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.
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Com o objetivo de corrigir imperfeições do projeto, apresentamos o Substitutivo nº

3,  que  garante  a  irredutibilidade  da  carga  horária  integrada  após  dez  anos  de

exercício de extensão de jornada, salvo nos casos de remoção ou de mudança de

lotação, com expressa aquiescência do professor. Além disso, propõe uma redação

mais  clara  ao  artigo  que  trata  da  possibilidade  de  integração  da  carga  horária

estendida aos proventos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.461/2012, no

1º turno,  na  forma do Substitutivo  nº  3,  a seguir  apresentado,  e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e do Substitutivo nº 2, da

Comissão de Administração Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Altera  a  Lei  nº  15.293,  de  5  de  agosto  de  2004,  que  institui  as  carreiras  dos

Profissionais de Educação Básica do Estado, e a Lei n° 15.301, de 10 de agosto de

2004, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder

Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 33, 34, 35 e 36 da Lei n° 15.293 , de 5 de agosto de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 - A carga horária semanal de trabalho do servidor ocupante de cargo das

carreiras dos Profissionais de Educação Básica será de:

I  -  vinte  e  quatro  horas  para  as  carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica  e

Especialista em Educação Básica;

II  -  trinta  horas  para  as  carreiras  de  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente

Técnico de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação Básica;

III - quarenta horas para as carreiras de Analista Educacional, Assistente Técnico

Educacional e Assistente de Educação;

IV - trinta ou quarenta horas para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica na Fundação Caio Martins e na Fundação Helena Antipoff.

§  1º  -  A carga  horária  semanal  de  trabalho  de  Professor  de  Educação  Básica

compreenderá:
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I - dezesseis horas destinadas à docência;

II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b) quatro horas semanais na própria escola ou em local definido pela direção da

escola, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§ 2º - O Professor de Educação Básica que não estiver no exercício da docência,

que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da biblioteca ou nos Núcleos

de Tecnologias Educacionais -  NTE -,  cumprirá vinte e quatro horas semanais no

exercício  dessas  atividades,  incluindo  as  horas  destinadas  a  reuniões,  em  local

definido pela direção do órgão de sua lotação na forma de regulamento.

§ 3º - O Professor de Educação Básica deverá, na forma de regulamento, cumprir

sua carga horária em outra escola, na hipótese de não haver aulas suficientes para

cumprimento integral da carga horária a que se refere o inciso I do "caput" na escola

em que estiver em exercício.

§ 4º - A carga horária do Professor de Educação Básica não poderá ser reduzida,

salvo  na  ocorrência  de  remoção  ou  de  mudança  de  lotação,  com  expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à carga

horária.

§ 5º - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do § 1° compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 6º - A carga horária semanal destinada a reuniões a que se refere a alínea “b” do

inciso II do § 1° poderá, a critério da direção da escola, ser acumulada para utilização

dentro de um mesmo mês.

§ 7º - A carga horária prevista na alínea “b” do inciso II do § 1° não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 5°.

§  8º  -  Caso  o  Professor  de  Educação  Básica  esteja  inscrito  em  cursos  de

capacitação ou atividades de formação promovidos ou autorizados pela SEE, o saldo
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de horas previsto no § 7º poderá ser cumprido fora da escola, com o conhecimento

prévio da direção da escola.

§ 9º - O apoio ao funcionamento da biblioteca previsto no § 2º não se confunde com

o ensino do uso da biblioteca a que se refere o item 1.1 do Anexo II desta lei.

§ 10 - Compete à Superintendência Regional de Ensino, na hipótese do § 3º deste

artigo,  assegurar  a  compatibilidade  dos  horários  para  o  deslocamento  entre  as

unidades escolares.

Art.  34 -  O cargo efetivo de Professor de Educação Básica poderá ser provido,

excepcionalmente, com carga horária igual ou superior a oito horas semanais, sem

ultrapassar  o  limite  de  vinte  e  quatro  horas  semanais  para  o  mesmo  conteúdo

curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes de cargo a que se refere o "caput", as horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Educação Básica a que se refere este artigo será

estabelecido conforme a tabela constante no item I.1 do Anexo I da Lei nº 18.975, de

29 de junho de 2010, e será proporcional ao número de horas semanais fixadas para

o cargo, na forma de regulamento.

Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

poderá ser acrescida até o limite de dezesseis horas-aula, para que seja ministrado,

na escola estadual em que o professor esteja em exercício, conteúdo curricular para

o qual seja habilitado.

§ 1º - A extensão de carga horária será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam oriundas de cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas oriundas de cargo vago, em conteúdo diferente da titulação do cargo do

professor;
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b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos do regulamento.

§ 2º - As aulas atribuídas por exigência curricular não estão incluídas no limite de

acréscimo estabelecido no “caput”.

§ 3º - Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na  tabela  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem

Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17

da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro de 2011, e da v antagem pessoal nominal a que

se refere o § 3º do art. 4º da Lei n° 18.975, de 20 10, enquanto permanecer nessa

situação.

§ 4º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se

encontra em afastamento do exercício do cargo.

§ 5º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica poderá

assumir  a  extensão  de  que  trata  o  "caput"  desde  que  o  somatório  das  horas

destinadas à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas, excluídas

desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  à  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 36-A.

§  7º  -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  ao  Professor  de  Educação

Básica a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, quando ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º deste artigo;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago;

V - ocorrência de movimentação de professor;
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VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada a que se refere o  inciso  I  do  § 1º  será  integrada à carga horária  do

Professor de Educação Básica desde que tenha havido a contribuição a que se refere

o § 6º, observado o disposto no regulamento.

§ 9º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 10 - A carga horária resultante da integração prevista no § 8° deste artigo não

poderá  ser  reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  ocorrência  de  remoção  e  de

mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a

remuneração será proporcional à nova carga horária.

Art.  36  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  serão  atribuídas,

obrigatoriamente, ao mesmo Professor de Educação Básica, enquanto permanecer

nessa situação.

§  1º  -  O Adicional  por  Exigência  Curricular  -  AEC -  poderá  compor  a  base  da

contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, mediante

opção expressa do servidor quando da sua concessão, observando-se ainda, para

fins  de  integração  da  carga  horária  do  respectivo  cargo  efetivo,  os  critérios

estabelecidos no art. 36-A.

§ 2º - Ao assumir exigência curricular, o professor fará jus ao AEC, cujo valor será

proporcional  ao  do  subsídio  estabelecido  na  tabela  da  carreira  de  Professor  de

Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem  Temporária  de  Antecipação  do

Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art . 17 da Lei n° 19.837, de 2011, e

da vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei n° 18.975, de

2010, enquanto permanecer nessa situação.
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§ 3º - O AEC será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.”

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte art. 36-A:

“Art. 36-A - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo

efetivo do Professor  de Educação Básica,  passando a compor  a remuneração do

servidor, a partir da vigência da aposentadoria, desde que tenha havido a contribuição

de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, d e 2002, observado o disposto em

regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art.  3º - Os arts. 8º-A, 8º-B e 8º-C da Lei n° 15.3 01, de 10 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Educação Básica da Polícia Militar será distribuída da seguinte forma:

I - dezesseis horas destinadas a docência;

II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b)  quatro horas semanais  na própria unidade ou em local  definido  pela direção

pedagógica, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§  1º  -  O  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  que  não  estiver  no

exercício da docência, que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da

biblioteca ou nos Núcleos de Tecnologias  Educacionais  -  NTE -,  cumprirá  vinte e

quatro horas semanais no exercício dessas atividades, incluindo as horas destinadas

a reuniões,  em local  definido pela  direção do órgão de sua lotação na forma de

regulamento.

§ 2º -  Assegurada a compatibilidade dos horários para o deslocamento entre as
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unidades escolares, o Professor de Educação Básica da Polícia Militar  deverá, na

forma de regulamento, cumprir sua carga horária em outra escola, na hipótese de não

haver aulas suficientes para cumprimento integral da carga horária a que se refere o

inciso I do 'caput' na escola em que estiver em exercício.

§  3º  -  A carga horária  do Professor  de Educação Básica  da Polícia  Militar  não

poderá ser reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com

expressa  aquiescência  do  professor,  hipótese  em  que  a  remuneração  será

proporcional à carga horária.

§ 4º - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do 'caput' compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 5º - A carga horária semanal destinada a reuniões a que se refere a alínea 'b' do

inciso  II  do  'caput'  poderá,  a  critério  da  direção  da  escola,  ser  acumulada  para

utilização dentro de um mesmo mês.

§ 6º - A carga horária prevista na alínea 'b' do inciso II do 'caput' não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 4°.

§ 7º - Caso o Professor de Educação Básica da Polícia Militar esteja inscrito em

atividades de formação ou cursos de capacitação promovidos ou autorizados pela

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o saldo de horas previsto no § 6º poderá

ser cumprido fora da unidade, com o conhecimento prévio da direção pedagógica.

§ 8º  -  Não se confundem, no âmbito das atribuições do cargo de Professor  de

Educação Básica da Polícia Militar a que se refere o item III.3 do Anexo III desta Lei,

o  apoio  ao  funcionamento  da  biblioteca  previsto  no  §  1º  e  o  ensino  do  uso  da

biblioteca.

Art. 8º-B - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

da Polícia Militar poderá ser acrescida de até dezesseis horas-aula, para que seja

ministrado, na unidade em que esteja em exercício, conteúdo curricular para o qual

seja habilitado.

§ 1º - A extensão de carga horária será:
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I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam oriundas de cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas oriundas de cargo vago, em conteúdo diferente da titulação do cargo do

professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos do regulamento.

§ 2º  -  As aulas  atribuídas por  exigência curricular  não estão  incluídas no limite

estabelecido no "caput".

§ 3º - Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na tabela da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar acrescido da

Vantagem Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o §

1° do art. 17 da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro d e 2011, e da vantagem a que se

refere  o  §  3º  do  art.  4º  da  Lei  n° 18.975,  de  29  de  junho  de  2010,  enquanto

permanecer nessa situação.

§ 4º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se

encontra em afastamento do exercício do cargo.

§ 5º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar fará jus à extensão de que trata o “caput” desde que o somatório das

horas  destinadas  à  docência  dos  dois  cargos  não  exceda  trinta  e  duas  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  à  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 8º-G.
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§ 7º  -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  ao  Professor  de  Educação

Básica  da  Polícia Militar  a cada ano letivo  e  cessará,  a  qualquer  tempo,  quando

ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º deste artigo;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago;

V - ocorrência de movimentação de professor;

VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada a que se refere o  inciso  I  do  § 1º  será  integrada à carga horária  do

Professor de Educação Básica desde que tenha havido a contribuição a que se refere

o § 6º, observado o disposto no regulamento.

§ 9º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 10 - A carga horária resultante da integração prevista no § 8° deste artigo não

poderá  ser  reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  ocorrência  de  remoção  e  de

mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a

remuneração será proporcional à nova carga horária.

Art.  8º-C -  O  cargo efetivo  de  Professor  de  Educação Básica  da  Polícia  Militar

poderá ser  provido,  excepcionalmente,  com carga horária igual  ou superior  a oito

horas semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o

mesmo conteúdo curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes de cargo de que trata o 'caput' deste artigo, as

horas destinadas a docência serão calculadas proporcionalmente em relação à carga
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horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Educação Básica da Polícia Militar de que trata

este artigo será estabelecido conforme a tabela prevista no item II.1 do Anexo II da

Lei  nº  18.975,  de 29 de junho de 2010,  e será proporcional  ao número de horas

semanais fixadas para o cargo na forma de regulamento.”.

Art. 4º - Ficam acrescentados à Lei nº 15.301, de 2004, os seguintes arts. 8º-F e 8°-

G:

“Art.  8º-F  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  deverão  ser  atribuídas,

obrigatoriamente,  ao  mesmo  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,

enquanto permanecer nessa situação.

§  1º  -  O Adicional  por  Exigência  Curricular  -  AEC -  poderá  compor  a  base  da

contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, mediante

opção expressa do servidor quando da sua concessão, observando-se ainda, para

fins  de  integração  da  carga  horária  do  respectivo  cargo  efetivo,  os  critérios

estabelecidos no art. 8º-G.

§ 2º - Ao assumir exigência curricular, o professor fará jus ao AEC, cujo valor será

proporcional  ao  do  subsídio  estabelecido  na  tabela  da  carreira  de  Professor  de

Educação  Básica  da  Polícia  Militar  acrescido  da  Vantagem  Temporária  de

Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17 da Lei n°

19.837, de 2011, e da vantagem pessoal nominal, de que trata o § 3º do art. 4º da Lei

n° 18.975, de 2010, enquanto permanecer nessa situa ção.

§ 3º - O AEC será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

Art.  8º-G - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou exigência curricular integrará a carga horária do cargo efetivo

do  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  passando  a  compor  a

remuneração do servidor,  a  partir  da vigência da aposentadoria,  desde que tenha

havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002,

observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de
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extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art. 5º - O servidor efetivo ocupante de cargo de Professor de Educação Básica

que, na data da publicação desta lei, encontrar-se em exercício de cargo com carga

horária inferior à jornada mínima estabelecida no "caput" do art. 34 da Lei nº 15.293,

de 2004, com a redação dada por esta lei, terá a carga horária ampliada para oito

horas semanais.

Art. 6º - O servidor efetivo ocupante de cargo de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar  que,  na data  da publicação desta lei,  encontrar-se em exercício de

cargo com carga horária inferior à jornada mínima estabelecida no "caput" do art. 8°-

C da Lei nº 15.301, de 2004, com a redação dada por esta lei, terá a carga horária

ampliada para oito horas semanais.

Art. 7º - O disposto nesta lei estende-se, no que couber, ao servidor alcançado pelo

disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, ocupante

de cargo da carreira de Professor de Educação Básica e de Professor de Educação

Básica da Polícia Militar.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2013 para os Professores de Educação Básica, de

que trata a Lei nº 15.293, de 2004;

II - a partir de 1º de fevereiro de 2013 para os Professores de Educação Básica da

Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Tiago Ulisses -

João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.528/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.528/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de fabricação de artefatos de material plástico, nos termos do art. 225-A da Lei
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n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado e m turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.528/2012

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

de material plástico, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  de  fabricação  de  artefatos  de  material  plástico  signatário  de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26

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

Mensagem n° 239/2012.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/12/2012, a seguinte comunicação:

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

Niemeyer, ocorrido em 5/12/2012, no Rio de Janeiro (RJ). (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o time de vôlei do Sada Cruzeiro pela conquista da tríplice

coroa  (campeonatos  mineiro,  brasileiro  e  sul-americano)  e  do  vice-campeonato

mundial de vôlei (Requerimento nº 3.746/2012, do Deputado Gustavo Perrella);
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de congratulações com a Sra. Nereide Beirão pelo lançamento do livro “Serra”, que

integra  a  série  “BH,  a  Cidade  de  Cada  Um”  (Requerimento  nº  3.769/2012,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  produtora  Teia  pelos  10  anos  de  sua  criação

(Requerimento nº 3.770/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Sra. Juliana Pautilla pela publicação da matéria “Poesia

em Cena”, no jornal “Estado de Minas”, em 13/10/2012 (Requerimento nº 3.772/2012,

do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  os  Srs.  Carlos  Marcelo  e  Rosualdo  Rodrigues  pelo

lançamento  do  livro  “O  Fole  Roncou!  Uma  História  do  Forró”  (Requerimento  nº

3.773/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

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

relançamento  dos  livros  “Em  Nome  do  Filho”  e  “A  Estação  das  Chuvas”

(Requerimento nº 3.774/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

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

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

em Doha, no Qatar (Requerimento nº 3.778/2012, do Deputado Rômulo Veneroso);

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

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

Vôlei,  disputado neste  mês em Doha,  no Qatar  (Requerimento  nº  3.779/2012,  do

Deputado Rômulo Veneroso);

de  congratulações  com  o  Sr.  José  Tadeu  Silva  e  com  a  entidade  Obras

Assistenciais Casa do Caminho de Araxá pelo lançamento do livro “Brasil, o gigante

dourado” (Requerimento nº 3.791/2012, do Deputado Bosco);

de  congratulações  com  o  Sr.  Álvaro  Augusto  Walter,  compositor  da  Associação

Musical União XV de Novembro, pela homenagem recebida na comemoração dos 111

de harmonia no ar da referida entidade (Requerimento nº 3.793/2012, do Deputado

Jayro Lessa);

de  congratulações  com  a  Associação  Musical  União  XV  de  Novembro  pela

homenagem  recebida  nos  111  anos  de  harmonia  no  ar  da  referida  entidade

(Requerimento nº 3.794/2012, do Deputado Jayro Lessa);
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de aplauso à Sra.  Helena Manzan,  artista plástica mineira que registra em suas

obras  a  biodiversidade  brasileira  e  as  expõe  mundo  afora  (Requerimento  nº

3.795/2012, da Deputada Liza Prado).

de aplauso à equipe de técnicos em agropecuária do Instituto Federal do Triângulo

Mineiro, formada pelos alunos Rafael Franco Fernandes, Fabrício Justino da Silva,

Mayara Cardoso Oliveira e Renata Pereira Silva, e aos professores Inês de Freitas

Gomide  e  Luís  Augusto  Silva  Domingues  pela  conquista  do  primeiro  lugar  na

Olimpíada Internacional de Ciência da Terra, realizada na Argentina (Requerimento nº

3.796/2012, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com a família do Sr. Edgar Martins Pereira pelo centenário de

seu nascimento (Requerimento nº 3.822/2012, do Deputado Luiz Henrique);

de  congratulações  com  a  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  pela

brilhante  iniciativa  de  realizar  o  mutirão  “Direito  a  ter  pai”,  no  próximo  dia  7  de

dezembro (Requerimento nº 3.829/2012, da Deputada Liza Prado);

de aplauso aos policiais militares lotados na 17ª Companhia Independente da 12ª

Região da PMMG que atuaram na operação que culminou na prisão de uma mulher e

na  apreensão  de  18kg  de  maconha,  em  João  Monlevade  (Requerimento  nº

3.860/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 188ª Companhia do 33º Batalhão de

Polícia Militar que participaram da operação que culminou na prisão de um homem e

na apreensão de dinamite, no Bairro Duque de Caxias, em Betim (Requerimento nº

3.862/2012, da Comissão de Segurança Pública).



1108
____________________________________________________________________________



1109
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2012

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.369, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

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

de material plástico, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  de  fabricação  de  artefatos  de  material  plástico  signatário  de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26

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

Mensagem n° 239/2012.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.675/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.675/2012, da Sra. Márcia Maria José Martins

Andrade, da Escola Estadual Senador Camilo Chaves, e outros, sugere modificações

em ações do Programa de Intervenção Pedagógica - PIP -, que integra o Programa

15 - Educação para Crescer -, do Plano Plurianual de ação Governamental - PPAG -

2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em
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Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise,  resultante  da  aglutinação  de  três

sugestões  de  matérias  semelhantes,  tem três  objetivos:  implantar  o  Programa de

Intervenção Pedagógica - PIP - nas turmas de ensino médio; designar professor para

atender  exclusivamente  aos  alunos  do  PIP;  alterar  a  finalidade  da  Ação  4187  -

Programa  de  Intervenção  Pedagógica  -  Ensino  Fundamental  -,  no  âmbito  do

Programa 15 - Educação para Crescer.

O PIP é coordenado pela Secretaria de Estado de Educação e seu objetivo é tornar

o  ensino  fundamental  mais  eficiente,  por  meio  de  intervenções  pedagógicas  que

garantam  melhor  desempenho  dos  alunos  na  alfabetização  e  nos  diferentes

componentes  curriculares  do  4º  ao  9º  ano,  com  foco  em  língua  portuguesa,

matemática e ciências.

Instituído em 2007 para atender aos alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental,

o PIP obteve tão bons resultados que, em 2012, o programa foi estendido aos alunos

dos  anos  finais  desse  nível  de  ensino.  E  a  expectativa  é  que,  ao  melhorar  o

desempenho dos alunos dos anos finais do ensino fundamental, o desempenho dos

alunos do ensino médio também melhore.

Não se discute que a melhora do desempenho no ensino fundamental possa refletir

no ensino médio, mas é importante que haja também um programa de intervenções

pedagógicas  voltado  a  nesse  nível.  Os  dados  do  Índice  de  Desenvolvimento  da

Educação Básica - Ideb - divulgado ao longo dos anos mostram como o ensino médio

é deficitário no País. Por isso, procede a solicitação da proponente de estender o PIP

ao ensino médio.

A solicitação de designação de professor para atender exclusivamente aos alunos

do PIP é justificada sob a alegação de que, em alguns casos, há sobrecarga sobre o
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professor que atende ao PIP, pois muitas vezes ele tem de suprir outras necessidades

na  escola  -  como  substituição  de  professores  -  o  que  prejudica  o  trabalho  de

intervenção pedagógica a ser realizado. Apesar da matéria não ser afeta ao PPAG

por referir-se à organização administrativa nas escolas, é importante que a demanda

seja levada ao conhecimento da Secretaria de Estado da Educação.

Quanto  à  alteração  da  finalidade  da  Ação  4187,  o  proponente  sugere  que  se

acrescentem  os  itens  “monitoramento  das  ações,  capacitação  de  professores,

elaboração  de  materiais  específicos  e  cronograma  de  atividades”.  Segundo

representante  da  Secretaria  de  Estado  e  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  - em

reunião  realizada  no dia  23/11/2012,  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,

esses termos são semelhantes aos dispostos na descrição da ação que consta no

Portal  de  Planejamento  e  Orçamento  -  Sigplan.  No  entanto,  o  acesso  a  essa

informação é restrito, o que justifica a alteração solicitada.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015,  para  o  exercício  de  2013,  e  de  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  da

Educação - SEE.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.675/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.675/2012, da Sra. Márcia Maria José Martins Andrade, da Escola Estadual  Sen.

Camilo  Chaves,  e outros,  requer a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja  enviado

ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando que, na organização anual do

quadro de pessoal das escolas da rede estadual, haja previsão de distribuição de
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docentes em número suficiente para atendimento específico dos alunos do Programa

de Intervenção Pedagógica - PIP. Requer ainda que se proceda a estudos sobre a

viabilidade de se estender o referido programa ao ensino médio.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 015 - Educação para Crescer

Ação: 4187 - Programa de Intervenção Pedagógica - Ensino Fundamental - PIP/EF

Mudança de Finalidade:

Para:  Melhorar  a  eficiência  do  ensino  fundamental,  por  meio  de  intervenções

pedagógicas - Monitoramento das Ações, Capacitação de Professores, Elaboração de

Materiais Específicos e Cronograma de Atividades - que garantam a elevação dos

índices de desempenho dos alunos na alfabetização e nos diferentes componentes

curriculares do 4º ao 9º ano, com foco em língua portuguesa, matemática e ciências.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.680/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.680/2012,  do Sr.  Romário  Gerson Galdino,

encaminha  proposta  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG - 2012-2015 para incluir a elaboração de plano de orientação pedagógica para

as  escolas  estaduais  que  contenha  padronização  da  maneira  de  se  transmitir

conhecimento aos alunos e promova palestras motivacionais periódicas sobre DST,

primeiros socorros, empreendedorismo e normas de conduta.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

O proponente apresenta sugestão que faz referência ao projeto pedagógico das

escolas estaduais que, de acordo com as normas vigentes,  em especial  a  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996 -,

devem  usufruir  de  progressivos  graus  de  autonomia  didático-pedagógica.  A

padronização  almejada  pela  proposta,  assim,  fere  os  princípios  adotados  pelo

ordenamento  jurídico  brasileiro  e  também  não se  coaduna  com os propósitos  do

PPAG, que estipula os principais programas, projetos e processos que orientarão a

ação governamental nos próximos anos.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.680/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.682/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.682/2012, da Sra. Susie Adriane Silva Pereira e

outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para a ampliação do quadro de profissionais nas

escolas  para  manutenção  dos  equipamentos  dos  laboratórios  de  informática  no

âmbito do Programa 017 - Pró-Escola.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A  proposta  de  ação  legislativa  em  análise  solicita  sejam  disponibilizados

profissionais  para  trabalhar  nos  laboratórios  de  informática  das  escolas  da  rede

estadual de ensino.

Entre  as  metas  previstas  na  Lei  nº  19.481,  de  12/1/2011,  que  institui  o  Plano

Decenal de Educação de Minas Gerais, está a de implantação, em todas as escolas

estaduais, de laboratórios de informática conectados à internet. Ainda de acordo com

a lei, o Estado também deve garantir suporte técnico, manutenção e atualização dos

equipamentos e programas.

A determinação contida no Plano Decenal é abordada genericamente pelas Ações

4593 e 4594 -  Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação -,  que

visam  prover  escolas  estaduais  de  ensino  fundamental  e  médio  de  infraestrutura

física, operacional e de segurança (obras, mobiliário,  equipamentos, tecnologia de

informação, transportes).

Embora inexista menção explícita à construção e manutenção de laboratórios de

informática ou de destinação e capacitação de pessoal nesses espaços, a Secretaria

de  Estado  de  Educação  executa,  desde  2004,  o  projeto  Escolas  em  Rede,  cujo

objetivo  é  incorporar  as  tecnologias  de  informação  e  comunicação  ao  ambiente

escolar. Embora eliminado do PPAG no exercício de 2010, as ações desse projeto

são executadas pela Secretaria sob a rubrica de outras ações constantes no PPAG

2012-2015.

No  entanto,  a  despeito  dos  avanços  em  relação  à  infraestrutura  das  escolas

estaduais, é notório que boa parte delas ainda carece de estrutura adequada e de

pessoal  capacitado  para  a  execução  de  suas  atividades.  Dessa  forma,  julga-se

meritória  a  proposta  em  questão,  razão  pela  qual  se  propõe seu acolhimento  na

forma de requerimento à Secretaria de Estado de Educação, solicitando a ampliação

do programa de capacitação em informática dos professores e aumento do quadro

dos  profissionais  de  informática  para  realizar  manutenção  dos  equipamentos  dos

laboratórios  de  informática  das  escolas  estaduais,  conforme  previsto  no  Plano

Decenal de Educação do Estado.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.682/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.682/2012, da Sra. Susie Adriane Silva Pereira e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação, solicitando a

ampliação do programa de capacitação em informática dos professores e o aumento

do  quadro  dos  profissionais  de  informática  para  realizar  manutenção  dos

equipamentos dos laboratórios das escolas estaduais, conforme previsto na Lei nº

19.481, de 12/1/2011, que institui o Plano Decenal de Educação do Estado.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.683/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.683/2012,  de  Romário  Gerson  Galdino  e

outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para incluir, nas férias de janeiro, as Olimpíadas

de Conhecimento de Minas Gerais, com a participação de alunos selecionados entre

os de maior desempenho de cada Município.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  versa  sobre  a  realização,  nas  férias  de  janeiro,  de

competição entre alunos selecionados nos Municípios mineiros em razão de seu alto

desempenho escolar.

Em que pese o  mérito  da  sugestão,  é importante  salientar  que os  princípios  e

diretrizes adotados no País no que se refere à universalização e à democratização da

educação determinam que todos os alunos devem ser integrados à escola e que a

escola, sobretudo a pública, deve incorporar a diversidade sociocultural do público

por ela atendido em seus processos pedagógicos. Os sistemas de ensino, portanto,

ficam obrigados a adotar medidas que promovam a progressiva inclusão educacional,

em especial dos alunos com maior dificuldade, e, pela mesma razão, ficam impedidos

de estabelecer distinções entre escolas e estudantes, a não ser para fazer cumprir o

princípio  da  isonomia.  Por  esse  princípio,  as  distinções  só  serão  aplicadas  para

promover mais igualdade, não para instituir novas diferenças.

Desse modo, para que se avaliem a conveniência e oportunidade da proposta em

comento, opinamos pelo seu acolhimento na forma de requerimento à Secretaria de

Estado de Educação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.683/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.683/2012, apresentada pelo Sr. Romário Gerson Galdino e outros, requer a V. Exa.,

nos  termos regimentais,  seja  enviado ofício à  Secretaria  de  Estado de Educação

solicitando  análise  de  viabilidade  de  criação  de  olimpíada  de  conhecimento  para
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alunos selecionados entre os que apresentam bom desempenho nas redes públicas

de educação básica do Estado.

Sala das Reuniões, … de … de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.686/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.686/2012, do Sr. Antônio Ernani de Carvalho,

da Escola Estadual Maria de Magalhães, e outros, encaminha proposta de alteração

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para a instituição de

auxílio financeiro para alunos do ensino médio, por meio do  Programa Nacional de

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec -, com vistas à sua permanência

nos cursos de educação profissional.

A proposta foi apresentada em audiência públicas realizada em 22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em comento sugere a instituição de bolsa complementar para alunos do

Pronatec para que possam permanecer vinculados ao Programa.

A  despeito  do  mérito  da  sugestão,  trata-se  de  programa  federal,  sob  a

responsabilidade da União, não estando seus atributos passíveis de alteração pelo

governo do Estado. Além disso, o referido programa federal já prevê o que está sendo

solicitado:  além das  iniciativas  voltadas ao  fortalecimento  das redes de educação

profissional e tecnológica existentes no País, o Pronatec já tem a modalidade Bolsa-

Formação, por meio da qual serão oferecidos, gratuitamente, cursos técnicos para

estudantes matriculados no ensino médio e cursos de formação inicial e continuada

ou qualificação profissional para grupos sociais de diferentes perfis.
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Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.686/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.688/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.688/2012, da Sra. Marta Soares Cardoso, da

Superintendência  Regional  de  Ensino  de  Monte  Carmelo,  e  outros,  encaminha

sugestão de alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015  em  ações  que  tratam  da  formação  e  desenvolvimento  profissional  de

educadores no âmbito do Programa 17 - Pró-Escola.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores, instituída

pelo inciso XII  do art.  178 da Lei Delegada n° 180,  de 20/1/2011, foi  denominada

Magistra pela Lei nº 20.263, de 27/6/2012. Portanto, é justo e necessário que o termo

seja  incorporado ao PPAG nas  ações  que tratam da formação de educadores,  a

saber, nas Ações 1086 e 1087, do Programa 017 - Pró-Escola.

Além disso, somos favoráveis à progressiva ampliação das atividades da escola,

conforme sugere a proposta em análise, o que, entretanto, demanda a avaliação de

conveniência e oportunidade típica do Poder Executivo.

Assim, apresentamos requerimento à Secretaria de Estado de Educação, para que
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promova a ampliação das vagas existentes, bem como priorize a oferta de cursos de

capacitação para o ensino da história  e cultura africana e afro-brasileira e para a

educação  para  as  relações  étnico-raciais.  Além  disso,  apresentamos  também

requerimento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que apresente,

nas  próximas  revisões  do  PPAG,  detalhamento  de  subprojetos  e  subprocessos

vinculados  às  ações  dos  programas  governamentais,  para  facilitar  o

acompanhamento das políticas públicas por parte do cidadão.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, de requerimento à Secretaria de Estado de Educação

e de requerimento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.688/2012  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012  e  dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 017 - Pró-Escola

Ação: 1086 - Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores -

Ensino Fundamental

Mudança de Nome:

Para:  Magistra  -  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento  Profissional  de

Educadores - Ensino Fundamental

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 017 - Pró-Escola

Ação: 1087 - Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores -

Ensino Médio

Mudança de Nome:

Para:  Magistra  -  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento  Profissional  de

Educadores - Ensino Médio
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.688/2012, da Sra. Marta Soares Cardoso, da Superintendência Regional de Ensino

de Monte Carmelo, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  análise  de  viabilidade  de

ampliação  progressiva  de  vagas  na  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento

Profissional de Educadores - Magistra -, de modo a atender um número cada vez

mais expressivo de docentes.

Requer ainda, com fundamento na Lei nº 10.639, de 9/1/2003,  a ampliação dos

cursos e ações de capacitação de professores para o ensino da história e cultura

africana e afro-brasileira e para a educação para as relações etnorraciais e também a

divulgação das melhores experiências de implementação da referida lei  em Minas

Gerais.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.688/2012, da Sra. Marta Soares Cardoso, da Superintendência Regional de Ensino

de Monte Carmelo, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  solicitando  análise  de

viabilidade para que,  nas próximas revisões do  vigente  Plano Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -,  conste  do  plano  a  relação  dos  projetos  e  processos

associados a cada ação, de modo dar mais transparência ao planejamento do Estado

e facilitar o acompanhamento das políticas públicas.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.689/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.689/2012, da Sra. Catilene Pereira Rodrigues,

da Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Córrego Narciso - Araçuaí

-, e outros, sugere alterações na Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio -, do

Programa  015  -  Educação  para  Crescer  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise originou-se de cinco sugestões reunidas por  tratarem do

tema ensino médio, e seus objetivos são três. O primeiro é a alteração da unidade de

medida da Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio -, do Programa 015 - Educação

para Crescer - para "escolas". O segundo objetivo é ofertar conteúdos específicos na

matriz curricular, para atender aos alunos da zona rural, no âmbito da referida ação.

Por fim, o terceiro é ampliar a oferta de vagas de ensino médio na rede estadual, por

meio da implantação desse nível de ensino na comunidade rural do Córrego Narciso,

situado no Município de Araçuaí, da construção de uma escola para ensino de nível

médio no Bairro Veneza, do Município de Ribeirão das Neves, e da ampliação do

número de escolas de ensino médio nas cidades da Região Metropolitana de Belo

Horizonte,  de  modo  que  o  Estado  atenda  a  100%  da  demanda  de  vagas,

dispensando os municípios dessa atribuição.

Segundo  informação  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  o  projeto

“Reinventando o Ensino Médio” foi idealizado em 2011, com o intuito de repensar o

currículo desse nível de ensino nas escolas estaduais mineiras. Além de aumentar a
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carga horária ao longo dessa fase de ensino, o projeto propõe um currículo mais

integrado às demandas do mercado de trabalho.

O produto e a unidade de medida da Ação 1008, na proposta de revisão do PPAG

2012-2015, são, respectivamente, “aluno beneficiado” e “aluno”. Considerando-se o

escopo do projeto de reformulação do currículo e de desenvolvimento de atividades

extracurriculares no contraturno escolar, entendemos que o produto que especificaria

melhor os resultados da ação seria o número de escolas nas quais esse projeto foi

implantado,  uma  vez  que  a  alteração  do  currículo  não  incidiria  sobre  um  aluno

especificamente,  mas sobre a escola.  Ademais, uma vez alterados o produto e a

unidade de medida, é necessário também adequar a meta física e a regionalização.

Portanto, sugerimos, ao final, uma emenda ao PPAG 2012-2015 com as alterações

necessárias.

Com relação à oferta de conteúdo específico para alunos da zona rual, cumpre-nos

lembrar que as diretrizes para educação no campo em Minas Gerais já estão sendo

elaboradas. Em 24/10/2012, a Secretária de Estado de Educação recebeu o relatório

do 1º  Seminário sobre Educação no Campo, elaborado por  um grupo de trabalho

composto por 367 pessoas de instituições governamentais  e não governamentais,

entre as quais figuraram a Comissão Pastoral da Terra, a Universidade Federal de

Minas Gerais, a Associação Mineira das Escolas da Família Agrícola e Conselhos dos

Povos Indígenas de Minas Gerais. No relatório, esse grupo apontou sugestões de

diretrizes para a educação no campo, as quais serão analisadas pela Secretária de

Estado de Educação e posteriormente encaminhadas para o Ministério da Educação -

MEC.

Além da constituição do  referido  grupo de trabalho,  a  Secretaria  de  Estado de

Educação promoveu, em 9/11/2012, o 1º Encontro de Formação - Saberes de Minas

-,  cujo  objetivo  foi  debater  a  formação  de  nível  médio,  aliada  à  qualificação

profissional voltada para temáticas do campo e orientar educadores entre diretores,

professores e técnicos das Superintendências Regionais de Ensino sobre o currículo

e  a  metodologia  do  programa  “Projovem  Campo”,  do  Governo  Federal.  Nessa

oportunidade, os participantes discutiram o currículo na perspectiva da Educação do

Campo.
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Tais iniciativas mostram que,  em 2012,  a Secretaria de Estado de Educação se

dedicou efetivamente à construção e consolidação de políticas públicas de educação

do campo em Minas Gerais. É necessário que a Assembleia Legislativa, no exercício

de sua função fiscalizadora,  acompanhe esse trabalho.  Seria,  portanto,  pertinente

solicitar  informações  à  Secretaria  sobre  os  encaminhamentos  relativos

implementação das propostas de diretrizes para a educação no campo sugeridas pela

comissão de estudos sobre educação no campo.

Com relação à ampliação da oferta de vagas do ensino médio, tem-se observado

um  processo  de  redução  da  oferta  de  ensino  médio  nas  redes  municipais.  Em

contrapartida, e atendendo à uma determinação constitucional, a oferta das vagas no

ensino médio para todos os concluintes do ensino fundamental é dever dos Estados

da federação. Portanto, sugerimos o encaminhamento de requerimento à Secretaria

de Estado de Educação, solicitando análise de viabilidade/necessidade de ampliação

do número vagas de ensino médio na Região Metropolitana de Belo Horizonte; de

construção de escola de ensino médio na comunidade de Córrego Narciso, situada

no Município de Araçuaí; e de oferta de ensino médio no Bairro Veneza, em Ribeirão

das  Neves,  por  meio  da  implantação  desse  nível  de  ensino  na  Escola  Estadual

Henrique Sapori ou da construção uma nova escola em local próximo, no caso de a

escola não comportar novas turmas ou não ter condições de ser ampliada.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015,  para  o  exercício  de  2013,  e  de  requerimentos  em  que  se  solicite  seja

encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  informações

sobre  a  implementação  das  propostas  de  diretrizes  para  a  educação  no  campo

sugeridas pelo grupo de trabalho Educação no Campo e análise da viabilidade de

atendimento  das  demandas  de  aumento  de  ofertas  de  vagas  no  ensino  médio

mencionadas neste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.689/2012,  na  forma  de  emenda  ao  Projeto  de  Lei  n°  3.472/2012  e  dos

requerimentos anexos.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1008 - REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO

Mudança de produto:

Para: ESCOLA BENEFICIADA

Mudança de unidade de medida:

Para: ESCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.689/2012,  da  Sra.  Catilene  Pereira  Rodrigues,  da  Associação  Comunitária  dos

Moradores da Comunidade Córrego Narciso - Araçuaí -, e outros, requer a V. Exa.,

nos  termos regimentais,  seja  enviado ofício à  Secretaria  de  Estado de Educação

solicitando informações sobre a implementação das propostas de diretrizes para a

educação no campo sugeridas pelo grupo de trabalho Educação no Campo.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.689/2012,  da  Sra.  Catilene  Pereira  Rodrigues,  da  Associação  Comunitária  dos

Moradores da Comunidade Córrego Narciso - Araçuaí -, e outros, requer a V. Exa.,

nos  termos regimentais,  seja  enviado ofício à  Secretaria  de  Estado de Educação

solicitando análise da necessidade e da viabilidade de: aumento do número vagas de
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ensino médio na Região Metropolitana de Belo Horizonte; construção de escola de

ensino médio na comunidade de Córrego Narciso, situada no Município de Araçuaí;

oferta  de  ensino  médio  no  Bairro  Veneza,  em  Ribeirão  das  Neves,  por  meio  da

implantação  desse  nível  de  ensino  na  Escola  Estadual  Henrique  Sapori  ou  da

construção de uma nova escola em local próximo, no caso de a escola não comportar

novas turmas ou não ter condições de ser ampliada.

Requer  ainda  que  se  solicite  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  informar  a

Assembleia Legislativa sobre os resultados dessa análise.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.691/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.691/2012, de autoria do Sr. Elias Esteves Alves

e outros,  encaminha sugestão de alteração da Ação 4629 -  Promoção,  Atração e

Retenção de Investimentos -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015 -, para o estabelecimento de parceria entre os governos municipais do

Alto, Baixo e Médio Jequitinhonha, o governo do Estado e o governo federal, para

atração de indústrias para o Vale do Jequitinhonha, por meio de isenção fiscal, parcial

ou total.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Por  decisão  da  Presidência,  anexou-se  a  esta  proposição,  por  semelhança,  a

Proposta de Ação Legislativa nº 1.802/2012, de autoria da Sra. Yasmin Dias Netto,

representante  da  Prefeitura  Municipal  de  Itambacuri,  apresentada  em  audiência

pública realizada em 13/11/2012,  em Belo Horizonte, que encaminha sugestão de

alteração da Ação 4179 - Ordenamento Econômico com Infraestrutura Customizada -,

do PPAG 2012-2015, para garantir atendimento à região do Jequitinhonha/Mucuri, por

meio de alteração das metas física e financeira da ação.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta popular em análise pretende intervir no PPAG 2012-2015, por meio da

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável, com a finalidade de alterar metas

físicas  e  financeiras  da  Ação  4629  -  Promoção,  Atração  e  a  Retenção  de

Investimentos  -,  contida  no  Programa  040  -  Investimento  Competitivo  para  o

Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira.

Nesse  sentido,  a  proposta  sugere  a  formalização  de  parceria  entre  governos

municipais do Alto, Baixo e Médio Jequitinhonha e os governos estadual e federal

com o objetivo de atrair investimentos industriais no Vale do Jequitinhonha, por meio

de isenção fiscal parcial ou total.

A Ação 4629 -  Promoção,  Atração e  a  Retenção de Investimentos -  tem como

finalidade aumentar a competitividade do Estado na atração de investimentos, e seu

produto é protocolo de intenções assinado. Nesse sentido, a assinatura do referido

protocolo  implica,  normalmente,  formalização  de  obrigações  entre  o  Estado  e  o

particular,  no  sentido  de  que  a  concretização  de  investimentos  privados  em

empreendimentos  produtivos  no  território  mineiro  se  dá  mediante  a  contrapartida

estatal,  que  pode  ocorrer,  por  exemplo,  em  termos  de  provisão  de  infraestrutura

adequada de suporte ao investimento privado.

Dessa forma, a lógica interna dessa ação pressupõe que as metas financeiras, que

são as contrapartidas estatais  aos investimentos produtivos  do  agente  econômico

privado,  dependem,  necessariamente,  de  protocolos  de  intenções  previamente

firmados. Tal lógica impede, para o caso dessa ação, que a intervenção popular no

ciclo orçamentário estadual se efetive sob a forma de alteração de metas físicas e

financeiras.

Por  sua  vez,  a  Ação  4179  -  Ordenamento  Econômico  com  Infraestrutura

Customizada -, contida no mesmo Programa 040 - Investimento Competitivo para o

Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira -, tem como finalidade realizar

estudos  de viabilidade de infraestrutura  customizada com o  objetivo  de  promover

ordenação econômica e atração de empresas, e seu produto é projeto concluído. A
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execução  dessa  ação  depende,  de  acordo  com  informações  prestadas  pela

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, de recursos financeiros

concedidos pelo Banco Mundial, mediante aprovação de projeto de customização de

infraestrutura econômica, e liberados em contrapartida à execução física do projeto.

Assim,  visando  prover  a  sociedade  e  o  Poder  Legislativo  de  um  conjunto  de

informações  quantitativas  e  qualitativas  acerca  das  ações  do  governo  estadual

voltadas para a promoção, a atração e a retenção de investimentos produtivos no

território mineiro, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico - Sede - e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru -, pedido de providências para o envio de estudos

detalhados relativamente às potencialidades econômicas, sob a ótica da atração e da

retenção  de  investimentos,  da  região  de  planejamento  Jequitinhonha/Mucuri  e  a

análise  sobre  a  viabilidade  de  contratação  de  plano de desenvolvimento  regional

integrado  para  essa  região,  nos  moldes  da  Ação  1210  -  Planejamento  e

Desenvolvimento  Regional  Integrado  -,  no  escopo  do  Programa  029  -  Cidades:

Espaços de Integração -, contido no PPAG 2012-2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.691/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativanº

1.691/2012, apresentada pelo Sr. Elias Esteves Alves, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico - Sede - e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru - pedido de informações sobre os estudos detalhados relativamente

às  potencialidades  econômicas,  sob  a  ótica  da  atração  e  da  retenção  de
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investimentos, da região de planejamento Jequitinhonha/Mucuri, com envio de cópia

desses  estudos  a  esta  Casa,  e  pedido  de  providências  para  a  análise  sobre  a

viabilidade de contratação de plano de desenvolvimento regional integrado para essa

região,  nos  moldes  da  Ação  1210  -  Planejamento  e  Desenvolvimento  Regional

Integrado -, no escopo do Programa 029 - Cidades: Espaços de Integração -, contido

no PPAG 2012-2015.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.693/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.693/2012,  da  Sra.  Patrícia  Chagas,  da

Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, encaminha sugestão de alteração

da Ação 1090 - Atende Saúde -, do Programa 237 - Atenção à Saúde -, do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para a inclusão de pessoas

com deficiência no atendimento dos serviços de “call center” mantidos pelo Estado,

preferencialmente deficientes visuais.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  31/10/2012,  em

Poços de Caldas, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise  visa  à inclusão profissional  de  pessoas  com deficiência,

preferencialmente deficientes visuais,  no atendimento nos serviços de “call  center”

mantidos pela Secretaria de Estado de Saúde - SES -, como os programas Atende

Saúde e Mães de Minas.

Entendemos  que  a  proposta  ora  apresentada  é  pertinente  e  oportuna,  pois  o

trabalho  pode  garantir  mais  qualidade  de  vida  e  autonomia  às  pessoas  com
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deficiência. A conquista de espaço e reconhecimento profissional, além de beneficiar

diretamente e transformar a vida dessas pessoas, também tem um impacto muito

significativo  para  as  famílias,  não  só  por  questões  financeiras,  mas  também

emocionais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  SES  solicitando  estudos  sobre  a  viabilidade  de  contratação  de

pessoas com deficiência (de maneira geral) para realizar o atendimento aos usuários

das  ações  de  saúde nos  serviços  de  “call  center”  mantidos  por  esse órgão,  e  à

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - solicitando informações sobre a

existência  de  atividades  de  qualificação  para  pessoas  com  deficiência  para

atendimento nos referidos serviços.

Conclusão

Em face do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.693/2012, na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.693/2012,  de  Patrícia  Chagas,  da  Associação  de  Assistência  aos  Deficientes

Visuais de Poços de Caldas, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais solicitando estudos sobre a

viabilidade de contratação de pessoas com deficiência para realizar o atendimento

aos usuários das ações de saúde nos serviços de “call  center” mantidos por esse

órgão - Atende Saúde e Mães de Minas.

Sala das Reuniões, … de … de ….

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.693/2012,  de  Patrícia  Chagas,  da  Associação  de  Assistência  aos  Deficientes

Visuais de Poços de Caldas, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego de Minas Gerais solicitando

informações  sobre  a  existência  de  atividades  de  qualificação  para  pessoas  com

deficiência para atendimento em serviços de “call center”.

Sala das Reuniões, … de … de ….

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.695/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.695/2012, de autoria do Sr. Antônio Reginaldo

Martins  Moreira,  da  Câmara  Municipal  de  Francisco  Badaró,  e  outros,  sugere

alteração das Ações 4648 - Construção de Habitação de Interesse Social -, e 4483 -

Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -, do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, para construção de habitações para as

populações de baixa renda da zona rural e de comunidades indígenas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas em 30/10/2012, em

Araçuaí,  e  de  5/11  a  13/11/2012,  em  Belo  Horizonte,  com a  finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise refere-se a várias propostas populares aglutinadas, todas

versando sobre a construção de habitações de interesse social, tanto de forma geral

quanto  destinadas  a  públicos  específicos,  como  comunidades  indígenas  ou

moradores de áreas rurais.

É fato que a demanda não atendida por habitação, principalmente para os estratos

populacionais mais vulneráveis, sempre foi muito alta no Brasil,  situação agravada
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pelo expressivo processo de urbanização das últimas décadas do século XX. Em

Minas  Gerais  não  é  diferente.  Estudo  da  Caixa  Econômica  Federal  (Demanda

Habitacional no Brasil, 2011) estimou em 916.445 a demanda total por moradias no

Estado no ano de 2009, correspondendo esse número a aproximadamente 15% das

habitações  já  existentes,  concentrando-se  fortemente  a  carência  de  habitações

adequadas entre a população com renda de até 3 salários mínimos. Tais valores são

proporcionalmente similares aos do Brasil, confirmando a gravidade do problema e a

pouca  efetividade  das  políticas  públicas  relacionadas  à  moradia  implantadas  em

Minas Gerais e no País até então.

Analisando  o  projeto  de  lei  citado,  verificamos  que  na Ação 4648  é  prevista  a

construção de 1.830 unidades habitacionais no ano de 2013 e 5.500 em cada ano

seguinte. Já na Ação 4483, são previstas a reforma ou a construção de 10 unidades

habitacionais em cada um dos anos seguintes.  Portanto,  são valores mínimos se

comparados  à  demanda  habitacional  do  Estado.  É  importante  destacar  que  o

programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, também atua na mitigação

desse problema, mas parecem-nos muito pouco ambiciosas as ações previstas no

PPAG  relacionadas  à  questão  habitacional.  Em  função  disso,  opinamos  pela

apresentação de requerimento dirigido à Companhia de Habitação do do Estado de

Minas  Gerais  -  Cohab  -,  solicitando  providências  para  ampliação  da  meta  de

construção de moradias quando da elaboração da revisão 2014 do PPAG 2012-2015.

Merece nota também a exclusão,  neste projeto de lei,  de recursos previstos no

PPAG e  na  LOA do  exercício  anterior,  alguns  deles  resultados  da  aprovação  de

emendas  oriundas  de  propostas  populares  apresentadas  no  ano  de  2011,

notadamente na Ação 4483. Verifica-se, além disso, que nessa ação consta apenas a

regionalização Norte de Minas, diferentemente do projeto aprovado em 2011, em que

havia  também a  regionalização  estadual.  Opinamos,  diante  do  exposto,  que seja

restaurada essa regionalização (estadual), bem como a meta física (40) e os recursos

anteriormente  alocados  (R$600.000,00),  de  forma  a  atender  a  demanda  por

habitação indígena e para o homem do campo. No mesmo sentido, faz-se necessária

a apresentação de emenda à LOA.

Além  disso,  entre  as  propostas  populares  apresentadas,  que  geraram  essa
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proposta de ação legislativa, há uma demanda específica por habitação nas regiões

rurais do Jequitinhonha/Mucuri (cidades de Francisco Badaró e Virgem da Lapa) e por

habitações indígenas na região Sul de Minas (cidade de Caldas). No primeiro caso,

além  da  emenda  anteriormente  citada,  que  restaura  recursos  para  a  habitação,

inclusive para o homem do campo, opinamos também pelo atendimento na forma de

requerimento dirigido à Cohab, para que promova estudo de demanda por habitação

rural na região Jequitinhonha/Mucuri, fundamentalmente nos Municípios de Francisco

Badaró e Virgem da Lapa, com vistas a incorporar o atendimento dessa demanda nas

metas da Ação 4648,  na revisão 2014 do PPAG. No segundo caso,  sugerimos a

apresentação de emenda ao PPAG, inserindo a regionalização Sul de Minas na Ação

4483, com meta física 35 e meta financeira de R$300.000,00, e também de emenda à

LOA,  especificando  o  objeto  desse  gasto,  qual  seja  habitação  na  comunidade

indígena xucuru-kariri, na cidade de Caldas.

Por fim, opinamos pelo não acolhimento da sugestão de criação de outro programa

ou ação destinada à construção de habitação de interesse social, visto que conflitaria

com as ações já existentes, e da sugestão de parceria com a ONG proponente, pois

isso feriria o princípio constitucional da impessoalidade. Consideramos que as demais

solicitações  apresentadas  nesse  conjunto  de  propostas  aglutinadas  já  estão

atendidas em diversos outros programas e ações do PPAG.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.695/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 276 - MORAR EM MINAS

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 900.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana

Ação: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais - Construção,

Reforma e Melhoria de Habitações Rurais e Indígenas.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$600.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$600.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana

Ação: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais - Construção,

Reforma e Melhoria de Habitações para a Aldeia Xucuru-Kariri, na Região de Caldas.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$300.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$300.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.695/2012,  requer  a  V.  Exa,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Companhia de Habitação do do Estado de Minas Gerais - Cohab -, solicitando que

promova estudo de demanda por  habitação rural  na  região  Jequitinhonha/Mucuri,

fundamentalmente nos Municípios  de Francisco Badaró e Virgem da Lapa,  e que

amplie  a  construção  de  habitações  de  interesse  social  no  Estado,  com  vistas  a

incorporar  o  atendimento dessas demandas nas metas da  Ação 4648 quando da

elaboração da revisão 2014 do PPAG 2012-2015.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.697/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.697/2012, da Sra. Cilene Soares dos Santos,

da Associação União dos Moradores do Bairro Esplanada, de Araçuaí,  encaminha

sugestão de alteração do Programa 278  - Associativismo Municipal: Fortalecendo a

Rede de Cidades -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para auxiliar as associações de bairros.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de  ação legislativa  em estudo visa  obter  apoio do  governo para as

associações de bairros de Minas Gerais. Segundo a proponente, os governos locais

não têm manifestado interesse em apoiar tais instâncias de representação.
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O associativismo horizontal, ou seja, a criação ou gestão de associação de pessoas

ou  de  organizações  semelhantes,  é  importante  fator  para  o  desenvolvimento  de

qualquer comunidade. As associações de bairro, além de horizontais, ainda contam

com conhecimento específico sobre as necessidades locais.

Entretanto, os temas abordados por associações de bairro são de interesse local,

se inserindo, assim, no âmbito de competência dos Municípios. De qualquer maneira,

não há impedimento legal  para que o Estado apoie a gestão local,  caso seja de

interesse  das  prefeituras.  Parece  então  razoável  solicitar  ao  órgão  do  Poder

Executivo Estadual responsável por relações interinstitucionais, qual seja a Secretaria

de Estado de Governo de Minas Gerais - Segov -, que busque apoiar esse tipo de

gestão local.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.697/2012 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.697/2012, apresentada pela Sra. Cilene Soares dos Santos, da Associação União

dos  Moradores  do  Bairro  Esplanada,  de  Araçuaí,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  enviado à  Secretaria  de  Estado de Governo de Minas  Gerais  -

Segov - pedido de providências com vistas à atuação nos Municípios para apoio às

associações de bairro.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.698/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.698/2012, da Sra. Cilene Soares dos Santos,

da Associação Unidos dos Moradores, encaminha sugestão de alteração das ações

do  Programa  290  -  Convivência  com  a  Seca  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental -  PPAG - 2012-2015, para ampliar  as  metas financeiras da região

Norte de Minas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG - 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita ampliação das metas financeiras

da região Norte de Minas do Programa 290 - Convivência com a Seca - para que se

possa combater a seca naquela região.

A matéria da proposta em estudo é semelhante à que foi tratada na Proposta de

Ação Legislativa nº 1.734/2012.  A referida proposta resultou da aglutinação de 25

sugestões de alteração ao PPAG cujo objetivo era solucionar a questão da seca e do

acesso  à  água  potável  no  Estado,  inclusive  na  região  Norte.  As  sugestões  que

integraram  a  Proposta  Legislativa  nº  1734/2012  foram  colhidas  nas  audiências

públicas de Araçuaí e de Belo Horizonte e têm por escopo, por exemplo, atender à

necessidade  de  água  tratada  para  consumo  humano,  água  para  dessedentação

animal e pequenas culturas para as populações rurais ou pequenas vilas e distritos

da  região  do  Jequitinhonha/Mucuri,  bem  como propiciar  a  instalação de  módulos

sanitários  em  comunidades  indígenas  das  regiões  do  Rio  Doce,  Sul,

Jequitinhonha/Mucuri e Norte.

Conforme relatado no parecer da Proposta de Ação Legislativa nº 1.734/2012, para
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atender às demandas aglutinadas foram propostas alterações em várias ações do

PPAG que tratam do tema água, na vertente abastecimento para uso humano ou não,

e saneamento. A multiplicidade de ações em que incidem as alterações se deve a

especificidades  das  sugestões  colhidas,  que  demandam  encaminhamentos

apropriados a cada uma delas.

Ainda conforme o parecer, apesar de já existirem no PPAG programas de governo

para o Norte e Nordeste do Estado que preveem os serviços de fornecimento de água

e de esgotamento sanitário às populações de baixa renda, eles deixam uma lacuna -

o atendimento de localidades com menos de 200 habitantes. A Copanor, subsidiária

da Copasa, criada pelo governo para suprir com esses serviços o semiárido - região

que a própria Copasa não consegue atender, já que a população mais carente não

consegue arcar com as tarifas do serviço -, atende somente às localidades de 200 a

5.000  habitantes.  A população  excluída  desse  atendimento,  entretanto,  não  pode

prescindir  do serviço, pois o saneamento básico é essencial  para a sobrevivência

digna de todos, e não somente de parte da população.

Para atender  a essas demandas, a Proposta de Ação Legislativa nº  1.734/2012

alterou os objetivos dos Programas 053 e 050 e as finalidades das Ações 1098 e

1240. Nos objetivos, foi incluída a universalização do acesso ao saneamento básico

e, nas finalidades, o atendimento da população residente em localidades com menos

de 200 habitantes. Sugeriu-se, ainda, o envio de requerimento à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento dos Vales Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan

- e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -,

solicitando que informem qual é o déficit de acesso a água para consumo humano no

semiárido  do  Estado  e  que  identifiquem  as  comunidades  com  menos  de  200

habitantes.

Consideramos,  portanto,  que  a  proposta  em  análise já  está  atendida  nos

encaminhamentos sugeridos pela Proposta de Ação Legislativa nº 1.734/12 e, por

esse motivo, opinamos por seu não acolhimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.698/2012.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gustavo Valadares - Bosco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.699/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.699/2012, de Edson José Balista, da Prefeitura

Municipal de Arceburgo, encaminha sugestão de alteração da Ação 4211 - Atenção à

Saúde Bucal -, do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015,

para implantar consultórios odontológicos móveis a fim de atender a zona rural.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  31/10/2012,  em

Poços de Caldas, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita a implantação de consultórios

odontológicos  móveis  para  atendimento  da  população residente  na  zona  rural.  O

autor da proposta afirma na justificativa de sua apresentação que, devido à distância

das áreas rurais até as unidades de saúde e também da falta de transporte, muitas

pessoas não buscam atendimento odontológico.

O Ministério da Saúde lançou, em 17/3/2004, o Programa Brasil Sorridente, que já

prevê unidades  odontológicas móveis.  O programa integra  a  Política  Nacional  de

Saúde Bucal e tem por objetivo reorganizar o modelo de atenção à saúde e ampliar o

acesso às ações e aos serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde

bucal, garantindo a integralidade da atenção.

As unidades odontológicas móveis foram instituídas pelo Ministério da Saúde na

Portaria  GM nº  2.371,  de  7/10/2009,  no  âmbito  da  Política  Nacional  de  Atenção

Básica.  Cada unidade funciona como um consultório  odontológico estruturado em
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veículo  devidamente  adaptado  e  equipado  para  o  desenvolvimento  de  ações  de

atenção à saúde bucal. Esse veículo circula por regiões em que a população tem

dificuldade  de  acesso  ao  tratamentos  e  tem  a  capacidade  para  realizar  até  350

atendimentos por mês.

O veículo e os equipamentos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e cedidos

aos  Municípios  mediante  termo  de  doação.  Os  atendimentos  são  realizadas  por

Equipes de Saúde Bucal vinculadas às Equipes da Estratégia de Saúde da Família,

cuja contratação é de responsabilidade do gestor municipal de saúde.

Como o credenciamento para o recebimento das unidades odontológicas móveis é

realizado  diretamente  entre  o  Município  e  o  Governo  Federal,  opinamos  pelo

acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento em que se solicite seja

encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências solicitando estudo sobre

a viabilidade de credenciamento de Arceburgo para o recebimento de incentivo com a

finalidade de implantar unidades odontológicas móveis no Município.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.699/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.699/2012, de Edson José Balista, da Prefeitura Municipal de Arceburgo, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Ministério da Saúde, solicitando

estudo sobre a viabilidade de credenciamento de Arceburgo para o recebimento de

incentivo com a finalidade de implantar unidade odontológica móvel no Município.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.701/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.701/2012,  do  Sr.  Adimilson  Alcântara

Gonçalves e outros, encaminha sugestão de alteração de ação relativa à saúde da

população negra, do Programa 237 - Atenção à Saúde -, do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  com  vistas  a  desenvolver  ações  de  saúde

voltadas para as especificidades das comunidades negras, tradicionais e quilombolas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em estudo é resultante da aglutinação de duas sugestões coletadas

durante as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015, com os seguintes

objetivos: criar o Plano Operativo Estadual de Atenção à Saúde Integral da População

Negra e Quilombola; reduzir a morbimortalidade materna entre as mulheres negras;

garantir  o  monitoramento  do  preenchimento  do  quesito  raça-cor  nas  fichas  e

prontuários de atendimento; e reduzir a vitimação por anemia falciforme.

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra direciona, em todos os

níveis e instâncias do Sistema Único de Saúde - SUS -, um esforço para superar os

fatores que determinam as expressões de maior vulnerabilidade da população negra,

como a anemia falciforme.

No  PPAG  2012-2015,  a  Ação  4072  -  Atenção  à  Saúde  das  Comunidades

Quilombolas - do Programa 237 - Atenção à Saúde - tem como finalidade organizar o

acesso da população quilombola às redes de atenção à saúde no Estado, de acordo

com as especificidades de morbimortalidade desse grupo populacional.

Tendo em vista as ações em andamento - tanto no âmbito federal quanto no âmbito
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estadual - que visam à redução dos fatores de iniquidade de condições de saúde da

população negra, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento  em que se solicite  seja encaminhado à  SES pedido  de  estudos  de

viabilidade da implantação de um Plano Estadual de Atenção à Saúde Integral da

População Negra e Quilombola.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.701/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.701/2012, do Sr.  Adimilson Alcântara Gonçalves e outros, requer a V. Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde de Minas

Gerais solicitando estudos de viabilidade da implantação de um Plano Estadual de

Atenção à Saúde Integral da População Negra e Quilombola.

Requer, ainda, seja a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais informada

sobre os procedimentos adotados com relação à mencionada proposta.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.702/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.702/2012, do Sr. Dino Soares de Arruda Filho,

da Fundação Gota de Leite de Assistência à Criança - Fungotac -, sugere alteração

da Ação 4696 - Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento aos

Direitos da Criança e do Adolescente - do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para apoio à instituição filantrópica Fungotac, que presta serviços

assistenciais à população em situação de vulnerabilidade social, para a contratação
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de dois psicólogos.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  31/10/2012,  em

Poços de Caldas, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta visa alterar a Ação 4696 de modo a atender a demanda de contratação

de dois psicólogos para a entidade Fundação Gota de Leite de Assistência à Criança.

O estabelecimento de parceria com entidades sociais é diretriz importante da área

da  assistência  social.  De  acordo  com  as  normativas  da  área,  os  serviços

socioassistenciais  podem  ser  executados  diretamente  por  equipamentos  públicos

específicos ou por entidades sociais vinculadas ao Suas, por meio de convênio.

Cumpre-nos  destacar  que  a  Lei  nº  12.262,  de  23/7/96,  seguindo  as  diretrizes

nacionais, define em seu art. 5º entidade ou organização de assistência social como

aquela  que  presta,  sem  fins  lucrativos,  atendimento  e  assessoramento  aos

beneficiários da política de assistência social, bem como a que atua na defesa de

seus direitos. A mesma lei estabelece entre as atribuições do órgão gestor da política

de assistência social no Estado coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro

de entidades e organizações de assistência social, em articulação com os Municípios,

e acompanhar e monitorar a rede estadual e privada vinculada ao Suas, nos âmbitos

estadual e regional. Ao Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas - compete

aprovar  critérios  para  a  celebração  de  contratos  ou  convênios  entre  os  órgãos

governamentais e não governamentais.

A demanda por investimentos em recursos humanos das entidades sociais não é

recente. Essa demanda deve ser tratada na dinâmica do serviço a ser prestado pela

entidade  em  parceria  com  o  poder  público,  e  não  isoladamente  para  atender  a

demanda  da  entidade.  Diante  disso,  não  vislumbramos  meios  de  a  proposta

apresentada prosperar nesta Casa.
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Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.702/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.703/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.703/2012,  do  Sr.  Edson  José  Balista,  da

Prefeitura  Municipal  de  Arceburgo,  e outros,  encaminha proposta de  alteração de

ação relativa à rede de urgência e emergência do Programa 044 - Redes Integradas

de Serviços de Saúde -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, com vistas a implantar rede de urgência e emergência na região Sul de Minas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  31/10/2012,  em

Poços de Caldas, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe  visa  a garantir  a  implantação da rede de urgência e

emergência na região Sul do Estado, por meio da inclusão dessa região na Ação 1175

-  Rede de Urgência e  Emergência -  no Plano Plurianual  de Ação Governamental

2012-2015 para o exercício de 2013, bem como da disponibilização de UTIs móveis

para os atendimentos de urgências e emergências.

Os autores justificam sua proposta pela necessidade de oferecer aos moradores da

região,  em  tempo  hábil,  acesso  às  unidades  de  urgência  e  emergência  mais

próximas, tendo em vista que essas unidades muitas vezes se encontram distantes

dos pequenos Municípios.
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A Rede  Regional  de  Atenção  às  Urgências  e  Emergências,  desenvolvida  pelo

governo de Minas Gerais, visa a integrar os serviços de saúde e minimizar a sua

fragmentação.  De acordo com a  Política  de  Regionalização e  Universalização do

Atendimento, a rede foi baseada no Plano Diretor de Regionalização do Estado e tem

como centro de comunicação a Atenção Primária à Saúde.

A região  Sul  do  Estado  foi  contemplada  com  meta  física  de  1  e  financeira  de

R$14.500.000,00,  na  Ação  1175  -  Rede  de  Urgência  e  Emergência  -  no  Plano

Plurianual de Ação Governamental 2012-2015 para o exercício de 2012. Entretanto,

tendo em vista que a rede não foi concluída no ano de 2012, apesar de iniciada,

consideramos oportuna a apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012,

a fim de que a ação possa ser finalizada. No entanto, a inclusão da meta física não

será acompanhada da inclusão de meta financeira, uma vez que já existe dotação

orçamentária para a sua realização.

Cumpre informar ainda que dentre os pilares da implantação da Rede Regional de

Atenção  às  Urgências  e  Emergências  está  o  Serviço  Móvel  Regionalizado  de

Atendimento  às  Urgências  -  Samu  -,  que  conta  com  ambulâncias  a  serviço  da

população divididas em Unidades de Suporte Básico, Unidades de Suporte Avançado

e UTI móvel. Assim, com a conclusão da Rede de Urgência e Emergência na região

Sul, a população contará consequentemente com as três modalidades previstas no

Samu.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.703/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde

Ação: 1175 - Rede de Urgência e Emergência
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Mudança de Regionalização para:

Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.704/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.704/2012,  de  autoria  do  Sr.  Nilson  Sérgio

Pereira,  da  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Agricultura  Familiar  de

Divinópolis  e  Região,  sugere  a  alteração  da  regionalização  da  Ação  1074  -

Readequação de Estradas Vicinais com Enfoque Ambiental -, do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, para direcionar para o Centro-Oeste do

Estado de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas em 5/11/2012, no

Município de Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexada a

Proposta de Ação Legislativa nº 1.817/2012, de autoria do Sr. Vamilton Alves Jardim,

da  Associação  de  Promoção  Infantil  Social  e  Comunitário  de  Araçuaí,  conforme

determina o art.173, § 2º, do Regimento Interno.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em estudo visa à realização de parcerias entre o

Estado e os Municípios, em especial os Municípios de Divinópolis, Pedra do Indaiá,

São  Sebastião  do  Oeste,  no  Centro-Oeste,  para  o  desenvolvimento  de  estradas

ecológicas. A Proposta de Ação Legislativa nº 1.817/2012, anexada à proposição em

comento, visa à construção de estradas ecológicas para o escoamento da produção.

Assim, fica clara a preocupação dos proponentes com a qualidade ambiental das
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estradas utilizadas para o escoamento da produção rural. As estradas vicinais são

essenciais  para  o  transporte  de  bens,  pessoas  e  mercadorias  nas  áreas  rurais.

Entretanto, se não forem construídas com padrões ambientais  adequados,  podem

causar assoreamento e erosões, ou outros tipos de danos, que podem comprometer

as nascentes e as produções rurais.

A Ação 4127 - Conservação de Estradas Vicinais - tem como finalidade conservar e

melhorar  os  leitos  das  estradas  vicinais,  dando-lhes  o  mínimo  de  trafegabilidade

durante todo o período do ano e viabilizando o acesso da população rural aos centros

urbanos e seus serviços.

Assim,  para  que  a  proposição  em  comento  seja  atendida,  entendemos  que  é

necessário  alterar  a  finalidade  da  referida  ação,  para  incluir  referência  ao

assessoramento técnico aos Municípios, a fim de se evitarem danos ambientais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.704/2012 na forma da Emenda nº 37 ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe

sobre a revisão do PPAG 2012-2015, anexa a este parecer.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Bosco - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

Ação: 4127 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Mudança de finalidade:

Para:  CONSERVAR  E  MELHORAR  OS  LEITOS  DAS  ESTRADAS  VICINAIS,

DANDO-LHES O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO

DO ANO E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS

URBANOS  E  SEUS  SERVIÇOS,  COM  O  ASSESSORAMENTO  TÉCNICO  DO

ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS.



1147
____________________________________________________________________________

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.706/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.706/2012, da Sra. Marinalda Luiz Gonçalves,

do Hospital São Vicente de Paulo, encaminha sugestão de alteração do Programa

237 - Atenção à Saúde -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para aquisição de um aparelho de raios-X digital para o Hospital São Vicente de

Paulo, em Araçuaí.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita a aquisição de um equipamento

de raios-X digital para o Hospital São Vicente de Paulo, no Município de Araçuaí. A

autora da proposta afirma na justificativa de sua apresentação que o Hospital atende

vítimas de acidentes e portanto há necessidade do equipamento para o diagnóstico

das lesões.

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, o

Hospital São Vicente de Paulo participa do Programa de Fortalecimento e Melhoria da

Qualidade  dos  Hospitais,  o  Pro-Hosp  do  SUS-MG.  Esse  programa  é  executado

através da Ação 4308 - Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da

Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (Pro-hosp), do Programa 002 -

Saúde Integrada - do PPAG 2012-2015.

O  Pro-Hosp  é  um  programa  do  Estado  que  visa  a  proporcionar  à  população

atendimento hospitalar de qualidade e com resolubilidade o mais próximo possível de

sua  residência,  segundo  a  lógica  dos  níveis  de  complexidade  (média  ou  alta),

otimizando a  eficiência  dos  hospitais  e,  assim,  consolidando a  oferta  da  atenção
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hospitalar nos polos macrorregionais e microrregionais de Minas Gerais.

Consideramos pertinente a solicitação sugerida na proposta em questão. Como o

Hospital já recebe recursos do Pro-Hosp, sugerimos alterar a Ação 4308 aumentando

a  meta financeira  da  Região  do  Jequitinhonha/Mucurí,  além de  especificar  na  lei

orçamentária os recursos para aquisição de aparelho de Raio- X para o Hospital São

VIcente de Paulo, em Araçuaí.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.706/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ...AO PROJETO DE LEI Nº Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291-Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Ação 4308 -  Gestão da Política  Hospitalar  -  Fortalecimento e

Melhoria  da  Qualidade  dos  Hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  (Pro-Hosp)  -

Aquisição de Aparelho de Raios-X para o Hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí.

(despesas de capital)

Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Projeto(s)  ou  atividade(s)  deduzido(s):  -  Reserva  de  Contingência  -  Valor:

R$100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.707/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.707/2012, da Sra. Maria da Conceição Vieira,

da Prefeitura Municipal de Capelinha, e outros, sugere alteração do Programa 36 -

Travessia -, do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, para

inclusão do Município de Capelinha e ampliação de metas física e financeira da Ação

1160  -  Travessia  Renda  -,  para  atender  Municípios  de  baixo  Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH - nas regiões Norte de Minas e Jequitinhonha, por

meio do microcrédito.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa ampliar o Programa Travessia para atender o Município

de Capelinha e os Municípios da região Norte e Jequitinhonha/Mucuri por meio do

microcrédito.

O Programa Travessia, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social  é  executado  de  forma  integrada  por  vários  órgãos  e  entidades  da

administração  pública  estadual,  e  visa  à  coordenação  e  articulação  de  diversas

ações, com o objetivo de melhorar as condições de vida da população. Por meio do

Travessia,  as  políticas  públicas  são  implementadas  de  maneira  coordenada  e

integrada às necessidades específicas de cada município selecionado.

A seleção dos Municípios é baseada em critérios técnicos levando-se em conta,

especialmente, variáveis como: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-

M,  Índice  Mineiro  de  Responsabilidade  Social  -  IMRS  -,  população,  localização

geográfica, além de ações estruturantes desenvolvidas pelo Estado previstas ou já

em andamento.

Desde  2012,  o  Programa  contempla  seis  projetos  estratégicos:  Porta  a  Porta,

Travessia Social, Travessia Renda, Travessia Educação, Travessia Saúde e Banco
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Travessia.  Com o Travessia Renda pretende-se gerar oportunidade de emprego e

geração de renda. De acordo com o gestor, a Secretaria de Estado do Trabalho está

estudando  uma  forma  de  operacionalização  do  microcrédito  como  alternativa  de

geração de renda.

Por ser a ação por meio da qual é realizado o diagnóstico das privações, o Porta a

Porta é a primeira ação desenvolvida em um município selecionado. As demais ações

do Programa são implantadas conforme as privações apontadas pelo diagnóstico.

Entendemos que as demandas apresentadas na proposta são pertinentes.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.707/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.707/2012, da Sra. Maria da Conceição Vieira, da Prefeitura Municipal de Capelinha,

e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social solicitando a inclusão do Município de Capelinha

no projeto Porta a Porta em 2013.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.707/2012, da Sra. Maria da Conceição Vieira, da Prefeitura Municipal de Capelinha,

e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de
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Estado de Desenvolvimento  Social  solicitando agilidade na definição da forma de

operacionalização  para  a  concessão  de  microcrédito,  no  âmbito  da  Ação  1160  -

Travessia Renda -, bem como estudo sobre a viabilidade de ampliar as metas dessa

ação para incorporar a concessão de microcrédito.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.707/2012, da Sra. Maria da Conceição Vieira, da Prefeitura Municipal de Capelinha,

e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado  de  Trabalho  e  Emprego  solicitando  agilidade  na  definição  da  forma  de

operacionalização  para  a  concessão  de  microcrédito,  no  âmbito  da  Ação  1160  -

Travessia Renda -, bem como estudo sobre a viabilidade de ampliar as metas dessa

ação para incorporar a concessão de microcrédito.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.708/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.708/2012, do Sr. Ronald Henrique Loyola Silva

e outros, sugere alteração da Ação 4633 - Ampliação e Aprimoramento do Poupança

Jovem -,  do  Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para

ampliar  metas física e financeira, a fim de incorporar os alunos de escolas família

agrícola, os estudantes com deficiência e os estudantes residentes no Município de

Capelinha no escopo dessa ação.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  30/10/2012,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa ampliar as metas da Ação 4633 para atender jovens da

escola  família  agrícola,  estudantes  com  deficiência  e  estudantes  residentes  no

Município de Capelinha.

Criado em 2007 por força do Decreto nº 44.476, o Poupança Jovem visa oferecer

aos jovens matriculados na rede pública estadual oportunidade de desenvolvimento

humano e social, aumentar a taxa de conclusão do ensino médio e reduzir os índices

de  criminalidade  entre  os  jovens.  Para  tanto,  prevê  o  pagamento  de  benefício

financeiro de R$1.000,00, depositado em poupança, correspondente a cada série do

ensino médio em que obtiver aprovação. Ao final dos três anos de ensino médio, o

jovem receberá os R$3.000,00. Para fazer jus à poupança, o aluno deve frequentar

regularmente as aulas, ter bom desempenho escolar, participar de atividades de real

interesse para as comunidades, respeitar os valores da cidadania e não se envolver

em crimes ou outras ações antissociais.

De acordo com o decreto de criação citado anteriormente, podem ingressar como

beneficiários do Programa Poupança Jovem os alunos regularmente matriculados no

primeiro ano do ensino médio  de escolas  públicas estaduais  situadas em regiões

selecionadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Assim, os jovens

matriculados no Escola Família Agrícola não podem ingressar no Poupança Jovem.

Ainda  de  acordo  com  o  decreto  que  cria  o  programa,  cabe  à  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social  selecionar  os  Municípios,  de  acordo  com  os  seguintes

critérios:  baixo  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -;  altos  índices  de

criminalidade no grupo etário jovem situado entre 14 e 21anos; taxas elevadas de

evasão e repetência escolar.

De acordo com o proponente, o Município de Capelinha enfrenta o fenômeno do

abandono escolar, principalmente no ensino médio, quando os jovens saem à procura

de trabalho para contribuir com o sustento da família.

O gestor esclareceu que não há nenhuma limitação de ingresso de jovens com
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deficiência no Programa Poupança Jovem.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.708/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.708/2012,  do  Sr.  Ronald Henrique Loyola  Silva  e  outros,  requer  a V.  Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social solicitando sejam realizados estudos de viabilidade de inclusão dos alunos de

escola família agrícola como beneficiários do Poupança Jovem.

Solicita, ainda, seja realizada análise da possibilidade de inclusão do Município de

Capelinha no Programa Poupança Jovem, quando de sua expansão.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.710/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.710/2012,  da  Sra.  Eliete Aparecida Martins

Borges,  da  Escola  Estadual  Marlene Martins  Reis,  e outros,  encaminha sugestão

relativa à melhoria do acesso do servidor beneficiário do Ipsemg ao serviço de perícia

médica nos Municípios do Estado.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em

Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº  3.472/2012,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
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Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de duas sugestões relativas à

melhoria  do  acesso  do  servidor  beneficiário  do  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - ao serviço de perícia médica nos

Municípios  do  Estado.  O  primeiro  proponente  alega  que  os  servidores  públicos

estaduais do Município de Pratinha que utilizam o serviço de saúde do Ipsemg para

realizar perícia médica têm de se deslocar até Patos de Minas, de difícil acesso. O

segundo proponente argumenta que os servidores públicos estaduais que utilizam o

serviço  de  saúde  do  Ipsemg  em  Araxá  precisam  se  deslocar  até  Uberaba  para

realização de perícia médica.

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, exercício 2013, o

Programa  720  -  Plano  de  Atenção  à  Saúde  -  tem  como  objetivo assegurar  ao

beneficiário  do Ipsemg acesso à prestação de serviços de atenção a saúde, com

financiamento sustentável, por meio da gestão de uma rede regionalizada, regulada e

qualificada. Nesse programa, a Ação 4094 - Rede de Atenção à Saúde Contratada -

tem por  finalidade adequar  o acesso dos beneficiários aos serviços de atenção a

saúde  e  nela  já  há  previsão  de  metas  físicas  e  financeiras  para  a  Região  Alto

Paranaíba, na qual os referidos Municípios estão inseridos.

Visando reforçar a necessidade de garantir o acesso para todos os beneficiários do

Ipsemg, sugerimos o envio de requerimento ao Ipsemg para solicitar  a revisão da

situação das perícias médicas no Município de Pratinha, na região do Alto Paranaíba,

e a melhoria do acesso ao serviço de perícia médica na região do Triângulo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.710/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Bosco Gustavo Valadares.
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REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.710/2012, de Eliete Aparecida Martins Borges, da Escola Estadual Marlene Martins

Reis,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao

Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipsemg  -

solicitando a revisão da situação das perícias médicas no Município de Pratinha, na

região do Alto Paranaíba, e a melhoria do aceso ao serviço de perícia médica na

região do Triângulo.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.712/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.712/2012, de autoria do Sr. Paulo Henrique de

Matos  Almeida,  da  Sicoob  Saromcredi,  e  outros,  sugere  a  inclusão  de  ação  no

Programa  217  - Segurança  de  Alimentos  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  com a  finalidade  de  ressarcimento  total  ou

parcial do valor de matrizes soropositivas para tuberculose e brucelose abatidas em

micro e pequenas propriedades produtoras de queijos artesanais de leite cru.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada no dia 5/11/2012, em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Por  guardarem  semelhança  de  objeto  com  a  proposição  em  tela,  foram  a  ela

anexadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.713/2012, de autoria do Sr. Aladir

Caetano Alves, da Prefeitura Municipal de Doresópolis, e outros, e 1.716/2012, de

autoria do Sr. Paulo Henrique de Matos Almeida, da Sicoob Saromcredi - São Roque

de Minas, conforme determina o art.173, § 2º, do Regimento Interno.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em tela e as duas outras a ela anexadas tratam de temas relacionados à

necessidade de estabelecimento de políticas públicas voltadas para a regularização

da cadeia  produtiva  dos queijos  artesanais  de Minas Gerais.  A primeira  proposta

demanda ação destinada a alocação de recursos e operacionalização de sistema de

melhoria sanitária dos rebanhos bovinos ligados à produção de queijos à base de

leite fresco e cru, ou seja, artesanais, na forma de ressarcimento ao produtor pelo

abate  de  matrizes  leiteiras  identificadas  como  soropositivas  para  tuberculose  ou

brucelose. A segunda proposta solicita apoio do Estado aos Municípios na formação

de consórcios para implantação de serviços de inspeção sanitária. A terceira, por sua

vez, solicita a alocação de recursos exclusivos para a implantação de entrepostos de

maturação para o Queijo Minas Artesanal - QMA -, tipo de queijo artesanal em que a

maturação  é  obrigatória  por  lei,  sendo que a  sua passagem por  entrepostos é  a

alternativa mais recomendada pelo Serviço de Inspeção Federal - SIF.

A regulação de produtos alimentícios tradicionais ou artesanais enfrenta sistemática

dificuldade de acolhimento  na  legislação sanitária  nacional,  em face do marcante

caráter industrial desse arcabouço legal. Por sua vez, detectada a necessidade de

adaptação,  a elaboração de normas que acolham esses produtos  exige cuidados

intensos, uma vez que a limitação de procedimentos ou exigências excessivas podem

ocasionar  a perda do "saber  fazer"  tradicional  ou mesmo a  descaracterização do

produto (vide criação do Queijo Minas Padrão, que não substituiu o queijo tradicional

e confunde o consumidor).

Porém, esse trabalho de resgate e inclusão de produtos tradicionais tomou fôlego

nos últimos dois anos após autorização expressa da União para que os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios editem normas específicas para inspeção sanitária de

instalações, equipamentos e práticas operacionais de estabelecimento agroindustrial

rural  de pequeno porte -  EARPP -,  por  meio  do Sistema Unificado de Atenção à

Sanidade Agropecuária - Suasa.

Em Minas, a revisão da Lei nº 14.185, de 2002, que dispõe sobre o Queijo Minas
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Artesanal, proposta pelo Projeto de Lei nº 1.702, de 2011, já enviado para a sanção

do  governador,  traz,  entre  outras,  duas  alterações  importantes.  A  primeira  é  a

expansão de abrangência da norma, que passa a abarcar os Queijos Artesanais de

Minas (todos os tipos e variedades produzidos a partir de leite integral fresco e cru),

enquanto  a  lei  de  2002  regula  exclusivamente  o  Queijo  Minas  Artesanal  (queijo

curado com adição de pingo, ou seja, cultura láctica). A segunda é a completa revisão

do  sistema  de  inclusão  formal  dos  produtores,  adotando  modelo  que  leva  em

consideração a escala de produção e o fato de esses empreendimentos já estarem

produzindo  há  décadas  ou  séculos,  não  sendo,  portanto,  aplicáveis  a  eles

procedimentos próprios para instalação e habilitação de uma indústria nova.

No detalhe, o resgate formal e inclusivo da cadeia produtiva dos queijos artesanais

encontra vários obstáculos, cuja superação depende da intervenção do Estado. Os

primeiros desafios, da porteira para dentro, estão relacionados à melhoria sanitária do

leite utilizado, daí o foco no rebanho. Quanto à garantia de inocuidade do produto,

bastante  relacionada  com  a  maturação  no  caso  do  Queijo  Minas  Artesanal,  os

entrepostos  têm  papel  relevante.  Outro  obstáculo  é  a  capacidade operacional  do

serviço de inspeção sanitária do Estado, quando se faz fundamental a participação

dos Municípios.  Esse último obstáculo  é compartilhado pelos  queijos  artesanais  e

pelos EARPPs.

No  caso  da  sanidade  do  rebanho,  a  legislação  exige  do  produtor  candidato  à

regularização da queijaria a comprovação de ausência de animais soropositivos para

tuberculose e brucelose no rebanho. Isso porque os patógenos dessas doenças não

são eliminados no processo de maturação, o que coloca em dúvida a inocuidade do

queijo  para  consumo.  Caracterizados  pela  baixa  escala  de  produção,  esses

produtores  apresentam  receio  de  examinar  o  rebanho,  pois  uma vez  constatada

contaminação  de  um  animal,  ele  será  sacrificado,  o  que  irá  ocasionar  prejuízo

patrimonial e desestabilização da produção de leite, por vezes não suportáveis pelas

frágeis  economias  desses  produtores.  Essa  é,  portanto,  uma  grande  barreira  na

formalização da produção.  O ressarcimento parcial  e total  pelo abate de matrizes

soropositivas,  já  previsto  no  texto  do  projeto  de  lei  enviado  ao  Governador  para

sanção na forma de autorização legislativa, é fundamental para essa política pública.
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Quanto  à  alocação  de  recursos  financeiros  do  Estado  para  a  instalação  de

entrepostos de maturação, a demanda foi específica para os Municípios de Medeiros

e  São  Roque  de  Minas,  ambos  localizados  na  região  da  Serra  da  Canastra,

tradicional área de produção do QMA, tipo dependente de maturação, como já citado.

O processo de maturação pode ocorrer na própria queijaria, caso o estabelecimento

disponha de sala de maturação, ou em entreposto de maturação, que gerenciará o

processo e promoverá a comercialização do queijo curado.

No caso do Município de Medeiros, o Estado já investiu no prédio para instalação

do  novo  entreposto,  mas  seu  funcionamento  está  dependendo  de  instalações

complementares;  dessa  forma  é  urgente  a  intervenção  financeira  e  justificável  a

especificação de recursos. Quanto à sugestão de construção de outro entreposto em

São Roque, a justificativa pode estar no grande volume de produção do Município e

na pressão exercida sobre aquela praça pelo mercado consumidor de São Paulo,

mas entendemos que, pela proximidade com o Município de Medeiros, a demanda

exigiria uma avaliação dos órgãos estaduais. Considerando, porém, que o Estado já

conta com outras quatro áreas tradicionais de QMA demarcadas, a oferta desse apoio

encontra grande demanda.

Por  fim,  a  formação  de  consórcios  intermunicipais  para  instalação  de  sistemas

municipais de inspeção sanitária é a forma mais eficaz de operacionalizar e ratear

custos de inspeção. De outra forma, a inspeção exigiria do Estado estrutura física

muito além das possibilidades reais de investimento e custeio, dadas as dimensões

da cadeia produtiva dos queijos artesanais estimada em cerca de 30.000 produtores

em todas as macrorregiões de Minas.

Entendemos, portanto, que a atuação direta e objetiva do Estado na estruturação

da cadeia produtiva do queijo artesanal é de grande importância para os mineiros e

que as propostas são pertinentes e oportunas na revisão anual  do PPAG.  Dessa

forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emendas ao

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.712/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 217 - Segurança de Alimentos

Ação: .... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas

Unidade Orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária

Finalidade:  Apoio  às  ações  de  regularização  da  cadeia  produtiva  dos  queijos

artesanais de Minas, em especial no que se refere ao ressarcimento pelo abate de

matrizes soropositivas, ao cadastramento de queijarias, à instalação de entrepostos

de maturação e à formação de consórcios intermunicipais de inspeção sanitária.

Produto: Produtor Beneficiado

Unidade de medida: Produtor

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 2.000.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.715/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.715/2012, de autoria do Sr. José Eduardo Terra

Vallory,  da  Prefeitura  Municipal  de  Capitólio,  e  outros,  encaminha  solicitação  de

restauração  da  Ação  4040  -  Implantação  e  Gestão  do  Pagamento  por  Serviços

Ambientais  -  Bolsa  Reciclagem  -,  incluída  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 durante sua elaboração, por meio de emenda

popular,  mas excluída no projeto de lei  de revisão do PPAG 2012-2015,  exercício

2013. Propõe também alteração da Ação 1231 - Redução e Valorização de Resíduos

- para atendimento de demandas regionais e apoio à estruturação de fóruns “Lixo e

cidadania” regionais.
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A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  5/11/2012,  em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pleiteia a restauração,  no PPAG 2012-2015,  de  ação

incluída no plano por meio de emenda popular, a qual visava atender às disposições

da  Lei  nº  19.823,  de  2011,  que  concede  incentivo  financeiro  às  cooperativas  e

associações  de  catadores  de  materiais  recicláveis,  sob  a  denominação  de  Bolsa

Reciclagem. Além disso, pretende alterar a Ação 1231 - Redução e Valorização de

Resíduos  -,  propondo  o  atendimento  de  demandas  regionais  apresentadas  em

audiências  públicas no interior  e  na Capital  do Estado,  entre  as  quais  o apoio  à

implantação de fóruns regionais “Lixo e cidadania”. A proposta de ação legislativa tem

como  fundamento  um  conjunto  de  oito  propostas  com  temáticas  convergentes,

concernentes à competência do Poder Executivo no cumprimento de pressupostos da

Política Estadual de Resíduos Sólidos, com solicitações de:

1) apoio aos Municípios para execução de aterro sanitário no Município de Capitólio

e elaboração de projeto de engenharia e construção de aterro sanitário microrregional

e estímulo ao desenvolvimento sustentável no Município de Januária;

2) garantia de continuidade do Bolsa Reciclagem, com recursos de R$3.000.000,00

e  de  retorno,  no  PPAG,  da  Ação  4040  (que  contava  com  a  meta  financeira  de

R$4.500.000,00);

3) alocação de recursos para a implantação da coleta seletiva e para apoio aos

catadores de materiais recicláveis,  principalmente no Sul de Minas, como também

para sua inclusão socioprodutiva, em especial no Município Timóteo;

4) garantia de recursos financeiros para mobilizar as nove regiões administrativas

do Estado na constituição de fóruns regionais, possibilitando ao Fórum Estadual Lixo

e Cidadania uma atuação mais capilar e descentralizada, a fim de ampliar o debate e

consolidar a coleta seletiva com a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais
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recicláveis.

São propostas que encontram respaldo nos objetivos amplos das Políticas Nacional

e  Estadual  de  Resíduos  Sólidos,  as  quais  estabelecem  para  os  Municípios  a

responsabilidade pela elaboração de um Plano de Gestão Integrada dos Resíduos

Sólidos Urbanos, no âmbito do qual devem constar as medidas para implantação de

sistemas de destinação de resíduos sólidos urbanos ambientalmente adequados (em

geral, aterros sanitários), com prazo estipulado para o final de 2014.

No  que  tange  especificamente  à  gestão  do  Bolsa  Reciclagem,  sistema  de

pagamento por serviços ambientais destinado aos catadores de materiais instituído

pela Lei nº 19.823, de 2011, foi incluída por meio de emenda popular, no mesmo ano

da edição da norma, a Ação 4040 - Implantação e Gestão do Pagamento por Serviços

Ambientais  -  Bolsa  Reciclagem.  A  referida  ação  tinha  o  objetivo  de  dar

operacionalidade  a  essa  política  pública,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  tornava

transparente  e  de  fácil  controle  social.  Porém,  assim  não  entendeu  o  Executivo

mineiro,  que, ao enviar a esta Casa o projeto de lei  de revisão do PPAG para o

exercício  de  2013,  ora  em  discussão,  excluiu  a  ação  do  Bolsa  Reciclagem  e,

conforme justificativa  formal,  embutiu  seus  objetivos  e  metas  financeiras  na  Ação

1231 - Redução e Valorização de Resíduos. Tal ato, prontamente questionado pelos

participantes das audiências de revisão do plano e pelo coautor da proposta em tela,

inibe  o  acompanhamento  da  execução  orçamentária  pela  sociedade  e  dificulta  a

atuação da ALMG na função fiscalizadora, visto que as metas físicas e financeiras

não mais refletem a aplicação dos recursos orçados,  trazendo grande prejuízo às

boas práticas de governança.  Pelo exposto,  apresentamos emenda restaurando a

ação do Bolsa Reciclagem (4040) e alocando nela o valor de R$1.000.000,00 para

2013.  Complementarmente,  solicitamos,  por  via  de  pedido  de  providências  à

Fundação  Estadual  de  Meio  Ambiente  -  Feam  -,  seja  transferido  por  meio  de

suplementação orçamentária o montante de R$3.500.000,00 da Ação 1231 para a

ação restaurada, inteirando a programação original de aplicação de R$4.500.000,00

em  2013,  de  forma  que  as  despesas  do  Bolsa  Reciclagem  sejam  realizadas

totalmente na ação restaurada.

A legislação de  resíduos  sólidos,  com um  forte  viés  na  competência  municipal,
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também dispõe sobre o necessário apoio às organizações de catadores de materiais

recicláveis, objetivando estimular e valorizar, social e economicamente, sua atuação e

inserção nos sistemas de gestão de coleta seletiva e de reciclagem de materiais.

Com um amplo quadro de responsabilidades, os Municípios lidam com constante e

significativa falta de recursos para implantar planos eficazes de gestão, não só dos

resíduos  urbanos,  como  também  da  coleta  e  do  tratamento  de  esgotos.  Nesse

âmbito, os programas e ações governamentais devem direcionar um imprescindível

apoio e aporte de recursos para a construção de sistemas adequados, cumprindo

uma função constitucionalmente delegada à administração pública estadual.

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.715/2012 contempla a garantia, embora parcial,

de que se viabilizem regionalmente as demandas apresentadas. Alguns programas e

ações  inseridos  nas  Redes  de  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável  e  de

Atendimento em Saúde, como o Programa 046 - Qualidade Ambiental - e as Ações

1231 - Redução e Valorização de Resíduos -, 1098 - Saneamento de Minas - e 4090 -

Gestão Ambiental de Resíduos -, visam cumprir a competência estadual. No entanto,

os valores a eles destinados quase sempre são insuficientes para o desempenho da

política desse setor.

As questões ambientais,  como se postula no mundo moderno, devem cada vez

mais  ser  priorizadas,  com  vistas  à  construção  de  uma  sociedade  mais  sadia  e

socialmente justa. Isso traduz um desafio do qual o Estado não pode se eximir, não

se  justificando  as  tendências  constatadas  de  crescente  contingenciamento  de

recursos e de falta de investimento na proteção e melhoria do meio ambiente e na

qualidade de vida.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos e de emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a

revisão  do  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  de  2013,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.471/2012,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.715/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  GESTÃO  DO  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM

Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade:  ESTRUTURAR  E  REALIZAR  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS DE CATAÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO PARA RECICLAGEM

DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  AOS  CATADORES  DE  MATERIAIS

RECICLÁVEIS,  POR  MEIO  DAS  ASSOCIAÇÕES  OU  COOPERATIVAS  DE

CATADORES.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.000.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

Ação: 1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Mudança de finalidade:

Para: Promover a redução na geração e a valorização dos resíduos e efluentes, por

meio da reutilização e reciclagem, visando à redução dos custos de coleta, transporte

e disposição final, poupando energia e recursos naturais e otimizando a infraestrutura

existente,  com  inclusão  socioprodutiva  dos  catadores  e  apoio  à  estruturação  de
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fóruns regionais “Lixo e cidadania”. Promover o consumo sustentável de matérias-

primas e insumos,  a produção sustentável,  a  melhoria das práticas de gestão de

resíduos e efluentes e a reabilitação de áreas degradadas e contaminadas.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 600.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade orçamentária beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: 1231 - Redução e Valorização de Resíduos - Apoio à Estruturação

de Fóruns Regionais “Lixo e Cidadania”, Conforme Mudança na Finalidade da Ação

1231. (despesas de capital)

Região beneficiada: estadual

Unidade(s) orçamentária(s) deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / ativ.(s) deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$250.000,00

Unidade orçamentária beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: 1231 - Redução e Valorização de Resíduos - Januária: Construção

de Aterro Sanitário. (despesas de capital)

Região beneficiada: Norte de Minas

Unidade(s) orçamentária(s) deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / ativ.(s) deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$250.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$250.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$250.000,00
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$250.000,00

Unidade orçamentária beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: 1231 - Redução e Valorização de Resíduos - Capitólio: Construção

de Aterro Sanitário. (despesas de capital)

Região beneficiada: Sul de Minas

Unidade(s) orçamentária(s) deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / ativ.(s) deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$250.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$250.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$250.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.715/2012, de autoria do Sr. José Eduardo Terra Vallory, da Prefeitura Municipal de

Capitólio, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Presidente da Fundação Estadual  de Meio Ambiente -  Feam -,  Sra. Zuleika Stela

Chiacchio Torquetti, informando da decisão parlamentar de restaurar a Ação 4040 -

Implantação e Gestão do Pagamento por Serviços Ambientais - Bolsa Reciclagem -,

no âmbito do Programa 46 - Qualidade Ambiental -, com recursos parciais da ordem

de  R$1.000.000,00,  em  atenção  às  veementes  reivindicações  apresentadas  no

processo de revisão do PPAG, e solicitando sejam direcionados suplementarmente à

execução dessa ação, em 2013, R$3.500.000,00, alocados na Ação 1231 - Redução

e Valorização de Resíduos -, destinados ao subprojeto do Bolsa Reciclagem, como

forma de inteirar os recursos programados de R$4.500.000,00 para 2013, conforme

meta aprovada pelo governo do Estado para o pagamento de serviços ambientais às

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis habilitadas para os

benefícios do Bolsa Reciclagem.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.715/2012, de autoria do Sr. José Eduardo Terra Vallory, da Prefeitura Municipal de

Capitólio,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos  regimentais  e  tendo em vista o

processo de revisão do PPAG, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  solicitando  atenção  na  aplicação  dos

recursos da Ação 1231 para a execução de aterro sanitário no Município de Capitólio,

bem  como  para  a  elaboração  de  projeto  de  engenharia  e  construção  de  aterro

sanitário microrregional e estímulo ao desenvolvimento sustentável no Município de

Januária,  motivo  pelo  qual  foi  acrescentado e especificado para cada um desses

Municípios, na meta financeira da mencionada ação, o valor de R$250.000,00.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.715/2012, de autoria do Sr. José Eduardo Terra Vallory, da Prefeitura Municipal de

Capitólio,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos  regimentais  e  tendo em vista o

processo de revisão do PPAG, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, solicitando apoio, em todas as

regiões  administrativas  do  Estado,  à  estruturação  de  fóruns  “Lixo  e  cidadania"

regionais,  razão  do  acréscimo  e  da  especificação  de  recurso  da  ordem  de

R$100.000,00,  em  âmbito  estadual,  na  Ação  1231,  para  estimular  e  valorizar  a

atuação dos catadores e sua inserção nos sistemas de gestão de coleta seletiva e de

reciclagem de materiais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.717/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.717/2012, de autoria dos Srs. Eduardo Antônio

Arantes  do  Nascimento  e  Vilson  Luiz  da  Silva,  ambos  da  Federação  dos

Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg -, solicita a restauração da

Ação 4086 - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas -, incluída no  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 por meio de emenda popular

durante sua elaboração e excluída no projeto de lei de revisão do PPAG 2012-2015,

exercício de 2013, no âmbito do Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da

Agricultura Familiar.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 5/11/2012, na cidade

de Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Ação 4086 - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas - foi criada a partir

de emenda popular apresentada ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o

PPAG  2012-2015,  aprovado  por  esta  Casa  em  dezembro  de  2011.  Na  ocasião,

prevaleceu o entendimento de que a inclusão dessa ação no PPAG era pertinente

porque, além de divulgar e valorizar os produtos da agricultura familiar, atendia aos

objetivos  do  programa  em  que  foi  inserida,  qual  seja,  Programa  161  -

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio. Argumentou-se ainda que,

como o PPAG já previa a realização da Feira Agropecuária Superagro para atender

ao setor do agronegócio, era também necessário haver evento semelhante focado na

agricultura familiar, segmento também altamente relevante para o Estado.

Em sua proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2013, encaminhado para

apreciação  desta  Casa,  o  governo  excluiu  a  mencionada  Ação  4086  e,  por

consequência,  a  Feira  Agriminas  de  seu  planejamento.  Por  entenderem  ser
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inadequada essa exclusão,  representantes da  Fetaemg, por  meio  da  proposta de

ação legislativa em tela, solicitam a sua restauração.

A Agriminas é uma feira promovida anualmente pela Fetaemg em parceria com o

governo estadual, que tem por objetivo fomentar a comercialização dos produtos da

agricultura familiar.  Este ano, no período de 5 a 8 de julho, foi  realizada em Belo

Horizonte a 7ª Feira Agriminas, que recebeu milhares de visitantes interessados em

conhecer  e  adquirir  produtos  da  agricultura  familiar.  Além  da  oportunidade  de

divulgação e comercialização de seus produtos, os agricultores também participaram

de palestras focadas na melhoria da produção e expansão dos negócios.

Em nossa análise da matéria, não encontramos justificativa que sustente a exclusão

da  Agriminas  do  PPAG.  Ao  contrário,  em  face  da  dimensão  e  importância  da

agricultura  familiar  em  Minas  Gerais,  entendemos  que  esse  evento  deve  ser

fortemente apoiado e prestigiado não só pelo governo estadual,  mas também por

órgãos afins do governo federal.

A exclusão de ações oriundas da aprovação de emendas populares ao projeto de

lei do PPAG ocorreu com frequência na presente revisão do plano para o exercício de

2013, enviada a esta Casa pelo Executivo. Essa postura fere a participação popular

incentivada pela ALMG e distorce a lógica do planejamento público. Isso porque o

PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos, e as ações, mesmo que inseridas por

emendas  populares  na  ALMG,  trazem  previsão  para  todo  o  período.  Assim,  a

consideração trazida por diversos gestores de programas do Executivo de que, uma

vez executada a "emenda", referindo-se à execução orçamentária, a ação perde sua

razão  e  é  excluída  na  revisão,  afronta  o  caráter  plurianual  do  plano  e  revela  o

desentendimento  do  próprio  Poder  Executivo  quanto  ao  aspecto  do  planejamento

programático. A presente restauração de ação, pelo exposto, fere ainda o princípio da

economia  processual,  pois  exige  retrabalho  de  todos  os  órgãos envolvidos  e  das

entidades  da  sociedade  civil  participantes  para  recriar  o  que  já  está  pronto  e

funcionando.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta na forma de emendas ao

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as
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despesas  do  Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013, e de

requerimento  solicitando  o  encaminhamento  de  ofício  ao  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.717/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar

Ação: .... - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas

Unidade  Orçamentária:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Finalidade: Promover a Ampliação da Comercialização e Distribuição dos Produtos

da Agricultura Familiar.

Produto: Evento Realizado

Unidade de medida: Evento

Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 450.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: R$50.000,00 destinados a apoiar a realização do 6º Encontro de
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Agricultores Rurais do Centro-Oeste, em Divinópolis. (despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s)/Ativ.(s) Deduzida(s):  Reserva de Contingência - Valor: R$450.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$450.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência:Valor: R$450.000,00

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.717/2012,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao

Ministério do Desenvolvimento Agrário solicitando apoio financeiro para a realização

das próximas edições da Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas -, evento

que ocorre anualmente no Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.719/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.719/2012, de autoria do Sr. Marco César Gubel,

da Sicoob Saromcredi, sugere a alteração da Ação 1199  - Irriga Minas  -, do  Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  2012-2015  -,  para  a  alteração  da

regionalização e ampliação de metas físicas e financeiras para atendimento da região

Sudoeste de Minas, além da ampliação do escopo da ação.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  5/11/2012,  em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

O Sr. Marco César propõe a inclusão de formação técnica aos produtores a pasto,

para produção de leite, no âmbito da Ação 1199 - Irriga Minas. Essa ação tem como

finalidade “expandir a agricultura irrigada no Estado de forma sustentável, tendo como

estratégia básica a incorporação de áreas de pastagens degradadas e culturas de

sequeiro  e  a  gestão  compartilhada dos recursos hídricos”.  O autor  também  pede

criação de meta físicas e financeiras em Municípios da região Centro-Oeste de Minas

Gerais.

Entretanto, de plano, consideramos que a ação mais adequada para tal atividade

seria a Ação 4125 - Qualificação Gerencial e Técnica das Unidades Produtivas de

Pecuária  Leiteira  -  Minas  Leite.  Essa  ação  tem  como  finalidade  “estimular  a

qualificação gerencial e técnica dos produtores rurais que tenham atividade leiteira

como principal fonte de renda, visando à melhoria da qualidade do produto final, em

atendimento às exigências do mercado consumidor e à sustentabilidade das unidades

produtivas”.

Quanto à regionalização para o Centro-Oeste,  é preciso considerar  que a  Ação

4125 já possui  um cronograma próprio de expansão das atividades e critérios  de

seleção do público beneficiário, de forma que o aumento dos recursos, quando não

acompanhado da capacidade operacional, resultaria em imobilização injustificada de

recursos públicos. Ressaltamos, no entanto, que a Proposta de Ação Legislativa nº

1.721/2012  já  encaminha  requerimento  ao  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento solicitando atenção para o atendimento da região Centro-

Oeste em diversas ações da rede de desenvolvimento rural, entre elas as Ações 4125

e 1199.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para

que estude a  maneira  de  incorporar  a  formação para  produção de  leite  a  pasto,

dentro do Programa Minas Leite.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.719/2012 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Duarte Bechir - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.721/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Marco  César  Gubel,  da  Sicoob  Saromcredi,  e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que estude a possibilidade de

incorporação de atividades de formação técnica sobre produção de leite em pastos

tropicais, no âmbito da Ação 4125 - Qualificação Gerencial e Técnica das Unidades

Produtivas de Pecuária Leiteira - Minas Leite.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.721/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.721/2012, de autoria do Sr. Marco César Gubel,

da  Sicoob  Saromcredi,  e  outros,  sugere  a  alteração  do  Programa  028  -

Sustentabilidade  e  Infraestrutura  no  Campo  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015 -, com vistas a ampliar sua área de atuação do

programa, em especial para as regiões do Jequitinhonha/Mucuri e Centro-Oeste.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11/2012,  em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  apresentada  solicita  aumento  nas  metas  físicas  e  financeiras  de

diversas ações do PPAG, inclusive para novas regiões do Estado, especialmente o



1173
____________________________________________________________________________

Centro-Oeste  e  o  Jequitinhonha/Mucuri.  As  referidas  ações  são:1212  -

Desenvolvimento do agronegócio de Minas Gerais;1194 - Adequação socioeconômica

e  ambiental  de  propriedades  rurais;1199  -  Irriga  Minas;1218  -  Fortalecimento  da

agricultura familiar para o abastecimento alimentar; 1207 - Estratégias nutricionais de

promoção à saúde; 4125 - Qualificação gerencial e técnica das unidades produtivas

de pecuária leiteira - Minas Leite

Em nossa análise, verificamos que as Ações 1212, 1194, 1199 e 4125 já possuem

um cronograma próprio de expansão das atividades e critérios de seleção do público

beneficiário,  de forma que o aumento dos recursos, quando não acompanhado da

capacidade operacional, resultaria em imobilização injustificada de recursos públicos.

Destaca-se que a Proposta de Ação Legislativa nº 1.832/2012 já está criando a

regionalização para o Centro-Oeste na Ação 1207,  estabelecendo metas físicas e

financeiras. A Proposta de Ação Legislativa nº 1.722/2012, por sua vez, acrescenta a

regionalização da Ação 1218 para as regiões Centro-Oeste, Sul,  Alto Paranaíba e

Triângulo, fixando metas físicas e financeiras para cada uma. Além disso, a Proposta

de Ação Legislativa nº 1.732/2012 incluiu, na Ação 1194, o indicativo de incorporação

da regionalização da região Centro-Oeste a partir de 2014.

Dessa forma, restam apenas as Ações 1212, 1199 e 4125, que ainda não foram

abordadas  na  revisão  do  PPAG  em  2013.  Opinamos,  pois,  pelo  acolhimento  da

proposta  em análise  na forma de requerimento  ao Secretário  de  Estado de Meio

Ambiente,  solicitando que atente  para  o  atendimento  das regiões  Centro-Oeste  e

Jequitinhonha/Mucuri nesses programas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.721/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.721/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Marco  César  Gubel,  da  Sicoob  Saromcredi,  e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  solicitando  atenção  para  o

atendimento das regiões Centro-Oeste e Jequitinhonha/Mucuri no âmbito das Ações

1212 - Desenvolvimento do agronegócio de Minas Gerais -, 1199 - Irriga Minas - e

4125 - Qualificação gerencial e técnica das unidades produtivas de pecuária leiteira -

Minas Leite.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.722/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.722/2012, de autoria da Sra. Camila Ribeiro

Correia Amando, da Superintendência Regional de Saúde, vinculada à Secretaria de

Estado de Saúde no Município  de  Passos,  do Sr.  Guilherme Henrique Rodrigues

Rocha, do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de

Minas Gerais - Consea-MG - e do Sr. Marco César Gubel, da Cooperativa de Crédito

Sicoob Saromcredi do Município de São Roque de Minas, encaminha sugestão de

alteração da Ação 1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento

Alimentar -, do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, para

elevação das metas física e financeira, além de inclusão da região Centro-Oeste na

regionalização da ação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas em 5/11/2012, em

Piumhi, e em 7/11/2012, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG

2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - é coordenado pelo governo
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federal, com ações descentralizadas entre os Estados e Municípios. Conforme dispõe

o art. 14 da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, do total dos recursos

financeiros  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  -

FNDE -,  no âmbito do Pnae, no mínimo 30% deverão ser  utilizados para adquirir

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar

rural  ou  de  suas  organizações,  dispensando-se  o  procedimento  licitatório.  Essa

política pública, além de auxiliar no escoamento da produção da agricultura familiar,

ainda traz uma perspectiva educacional para a alimentação escolar, pois os alunos

podem  restabelecer  relações  com  a  cultura  alimentar  de  sua  região  e,  ainda,

incorporar valores referentes ao comércio justo e solidário.

A proposta de ação legislativa em exame sugere a alteração da Ação 1218, por

meio de alterações de finalidade, de metas físicas e metas financeiras. A Ação 1218

tem como finalidade “fortalecer a agricultura familiar, qualificando e tornando aptos os

agricultores familiares e os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte para o

fornecimento  de  alimentos  aos  mercados  institucionais,  prioritariamente  para  o

abastecimento da rede pública de ensino utilizando recursos do Programa Nacional

de  Alimentação  Escolar  -  Pnae”.  A  Ação  1218  refere-se  às  atividades  da

Subsecretaria de Agricultura Familiar no âmbito do Programa Cultivar, Nutrir e Educar,

o  qual  também  coordena  esforços  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  da

Secretaria Estadual de Saúde. Essa ação é condição básica para o funcionamento do

programa, pois um dos maiores entraves para o atendimento do índice de 30% de

compras  do  Pnae  é  a  organização  dos  agricultores  para  atender  aos  editais  de

compra das instituições de ensino.

A Ação Fortalecimento da Agricultura Familiar tem os seguintes subprojetos:

- Fomento à produção sustentável da agricultura familiar;

- Apoio à habilitação sanitária da agroindústria familiar;

- Mercados e comercialização na agricultura familiar.

No que se  refere  à  proposta  de  alteração da finalidade,  apresentada pela  Sra.

Camila, para incluir a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária na gestão da Ação

1218, cabe ressaltar que cada ação do PPAG deve ter apenas uma unidade gestora e

uma unidade orçamentária. Nesse aspecto, a gestão das ações do Cultivar, Nutrir e
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Educar já é coordenada pela Secretaria-Geral de Governo, permitindo a articulação

entre os órgãos de Agricultura, Educação e Saúde. Um dos subprocessos da Ação

1218 é a habilitação sanitária de estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte,

que conta com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, no âmbito da Seapa, para

a habilitação sanitária  de produção agroindustrial  de origem animal.  A Ação 1207,

gerida pelo Fundo Estadual de Saúde, já inclui as atividades de educação sanitária e

vigilância  sanitária  exercidas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  no  Programa

Cultivar,  Nutrir  e Educar,  abrangendo também a habilitação sanitária agroindustrial

para produtos de origem vegetal. Portanto, a proposta já está contemplada no PPAG.

Em relação às  metas  física e  financeira,  ressalte-se que  essa ação já  recebeu

emenda  popular  desta  Casa  em  2011,  aumentando  seu  aporte  de  recursos  de

R$500.000,00  para  R$1.000.000,00,  por  meio  da  inclusão  de  metas  físicas  e

financeiras  com regionalização  para  o  Jequitinhonha/Mucuri  e  de  metas  físicas  e

financeiras de regionalização estadual. Todavia, o PPAG 2012-2015 previa um aporte

de recursos de R$9.000.000,00 para essa ação no ano de 2013, o que foi reduzido

para  R$1.000.000,00  na  revisão  deste  ano.  Portanto,  a  demanda  de  recursos

adicionais é coerente e merece crédito pela importância desse programa estruturador

nas políticas de agricultura familiar.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.722/2012  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nos  3.471 e  3.472/2012,

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 025 - Cultivar, Nutrir e Educar

Ação: 1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 500.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Ação: Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$500.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A classificar Valor: R$500.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.723/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.723/2012, de autoria do Sr. Éder de Oliveira

Melo,  da  Sicoob  Saromcredi,  e  outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  do

Programa 193 - Apoio à Cadeia Produtiva do Café -, do  Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, com foco na ampliação da área de atuação do

Programa para todo o Estado, explicitando os objetivos do Fundo Estadual do Café,

além da alocação de recursos para a elaboração de diagnóstico da cadeia produtiva

do café em Minas Gerais.
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A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  5/11/2012,  em

Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Minas Gerais é o maior produtor de café no Brasil - o Estado foi responsável por

50% da produção em 2011, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias

do  Café  -  Abic.  O  café  representou  14%  das  exportações  mineiras  e  58%  das

exportações do agronegócio mineiro em 2011, de acordo com dados do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Os maiores desafios para a

cadeia produtiva do café, em Minas Gerais, são a melhoria da qualidade dos grãos e

a agregação de valor por meio do processo agroindustrial de torrefação e “blend”. Tais

objetivos  têm  um  potencial  de  retorno  bastante  lucrativo,  mas  dependem  de

disponibilidade de capital de investimento e de capacitação técnico-científica.

O Fundo Estadual do Café - Fecafé - foi instituído pela Lei nº 20.313, de 2012. De

acordo com o art. 2º dessa lei, o “Fecafé tem por objetivo dar suporte financeiro a

planos,  programas,  projetos  e  ações  relacionados  à  cadeia  produtiva  do  café  no

Estado”.  A lei  também  disciplina  as  modalidades  de  aplicação,  discriminando  os

recursos entre os reembolsáveis (financiamento e garantia de investimentos) e os não

reembolsáveis  (programático  e  contratação  de  seguro).  Entre  as  aplicações

programáticas, o art. 15 inclui a realização de estudos estratégicos, o diagnóstico do

parque cafeeiro, a promoção e o “marketing” do café e a capacitação de agricultores,

entre outras ações.

Conforme se observa, as formas de utilização do Fecafé são bem mais amplas do

que o disposto na finalidade da Ação 4334: “Financiar cafeicultores - pessoas físicas

ou jurídicas, suas associações e cooperativas e empresas da cadeia produtiva do

café”.  Dessa forma,  torna-se  necessário abrir  uma possibilidade de aplicação dos

recursos  nas  demais  modalidades  previstas  na  Lei  nº  20.313,  de  2012,  sem  se
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restringir ao financiamento.

A regionalização  da  ação  encontra-se  restrita  à  região  Central,  em  função  das

inversões  financeiras  direcionadas  ao  BDMG,  gestor  financeiro  da  aplicação  dos

recursos reembolsáveis. Todavia, para as demais ações do Fecafé, a regionalização

central pode se tornar uma restrição injustificada. O valor de R$5.000.000,00 para a

regionalização estadual seria suficiente para realizar o diagnóstico da safra cafeeira,

o que propomos por meio de emenda ao PPAG e à Lei Orçamentária.

Também  é  preciso  relembrar  a  audiência  pública  realizada  pela  Comissão  de

Política Agropecuária e Agroindustrial em 23 de novembro de 2011, para a discussão

do Fecafé, à qual estiveram presentes diversos especialistas, órgãos do governo e

setores produtivos interessados. Nessa audiência, foi  enfatizada a necessidade de

que os recursos do Fecafé referentes à realização dos estudos estratégicos e do

diagnóstico  da  safra  cafeeira  sejam direcionados  para  a  geração de tecnologia  e

conhecimento científico endógeno no Estado. Tal preocupação se justifica pelo fato de

grande parte do capital  tecnológico encontrar-se hoje na Alemanha e, no caso do

Brasil,  no  Estado  de  São  Paulo.  Tendo  em  vista  a  necessidade  de  adquirirmos

independência e de agregarmos valor aos produtos da cadeia do café, consideramos

que  o  incentivo  ao  desenvolvimento  de  instituições  técnico-científicas  públicas  e

privadas  estabelecidas  em  nosso  Estado  é  o  ponto  basilar  para  o  progresso

sustentado desse setor produtivo. Nesses termos, consideramos necessário reforçar

essa  preocupação  junto  ao  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento, por meio de requerimento.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2013, e ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013; e de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.723/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do
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requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.723/2012, do Sr. Éder de Oliveira Melo, da Sicoob Saromcredi, e outros, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  solicitando  a  priorização de  instituições  de

pesquisas  públicas  situadas  no  Estado  na  contratação  para  a  realização  do

diagnóstico da produção cafeeira no Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2011

Programa: 193 - Apoio à Cadeia Produtiva do Café

Ação: 4334 - Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia Produtiva Cafeeira

Mudança de Finalidade:

Para: Financiar Cafeicultores - Pessoas Físicas ou Jurídicas, suas Associações e

Cooperativas e Empresas da Cadeia Produtiva -, bem como realizar o diagnóstico da

produção cafeeira no Estado, entre outras ações a serem realizadas com recursos do

Fundo Estadual do Café - Fecafé.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Acréscimo:

UO beneficiada: 4581 - Fundo Estadual do Café

Ação:  Apoio  Financeiro  a  Projetos  da  Cadeia  Produtiva  Cafeeira  -  Realizar  o

Diagnóstico da Safra Cafeeira de Minas Gerais

Objeto do gasto: Específico
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Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$5.000.000,00

Dedução:

UO deduzida: 4581 - Fundo Estadual do Café

Ação: Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia Produtiva Cafeeira

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$5.000.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.725/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.725/2012, da Sra. Luciane Sepúlveda Viana, da

Federação Mineira de Xadrez, e outros, propõe restaurar a Ação 4068 - Xadrez nas

Escolas - no âmbito do Programa 271 - Melhoria da Educação Básica - do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Desde 2009, a Ação 4068 - Xadrez nas Escolas - do Programa Associado 271 -

Melhoria da Educação Básica - vem sendo executada na íntegra, excetuando-se o

ano de 2010,  em razão de não haver  sido celebrado convênio  com a Federação

Mineira de Xadrez, conforme dados apurados do Sistema de Informações Gerenciais

e  de  Planejamento  -  Sigplan  -,  do  governo  do  Estado.  Essa ação,  que beneficia

anualmente  500  alunos  das  escolas  públicas  estaduais,  tem  um  grande  alcance

social  ao  tornar  acessível  aos  alunos  a  prática  do  xadrez,  com  o  objetivo  de

desenvolver o autocontrole, a criatividade e o raciocínio lógico, estimulando a tomada

de decisões e melhorando a capacidade de aprendizado e de integração social dos

estudantes.

No projeto de lei de revisão do PPAG para o exercício de 2013, suprimiu-se a ação
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em questão, porque, para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ela não

havia sido executada em 2012.

Na realidade, após correções de alguns equívocos administrativos no âmbito da

Secretaria  de  Estado  de  Educação  ocorridos  no  princípio  do  ano  e  decorrido  o

período  eleitoral  de  julho  a  novembro  de  2012,  a  ação  Xadrez  nas  Escolas  foi

plenamente  executada.  Ademais,  essa  ação  é  expressamente  do  interesse  da

Secretaria  de  Estado  de  Educação,  notadamente  da  gerência  executiva  da  ação

Escola de Tempo Integral, razão pela qual deve continuar no PPAG em vigor.

Na proposta  de  ação legislativa  em análise  consta,  ainda,  sugestão da  mesma

autora de se criar a ação Centros de Treinamento Enxadrísticos, cuja finalidade seria

implantar espaços em 20 Municípios estimulando a prática do xadrez, a um custo de

R$200.000,00 anuais.

Quanto a essa sugestão, posicionamo-nos contrariamente, em razão da existência

dos clubes, das associações esportivas, dos Jogos Escolares de Minas Gerais - Jemg

- e dos Jogos do Interior de Minas Gerais - Jimi.

Dessa forma, opinamos favoravelmente quanto à permanência da ação Xadrez na

Escola e, para tanto, apresentamos emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que

dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.725/2012, na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 271 - Melhoria da Educacão Básica

Ação: .... - Xadrez nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade, a capacidade de pensar de maneira lógica e ágil dos estudantes, para

estimular  sua  autonomia  na  tomada  de  decisões,  capacidade  de  aprendizado  e

integração social.
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Produto: Aluno Participante

Unidade de medida: Aluno

Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Justificativa: A ação “Xadrez nas Escolas”, que beneficia anualmente 500 alunos

das  escolas  públicas  estaduais,  tem  um  grande  alcance  social  ao  viabilizar  aos

alunos  a  prática  do  xadrez,  com  o  objetivo  de  desenvolver  o  autocontrole,  a

criatividade e o raciocínio lógico, estimulando a tomada de decisões e melhorando a

capacidade de aprendizado e de integração social dos estudantes.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.727/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.727/2012, da Sra. Clarise Fernandes da Silva,

da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, encaminha sugestão de alteração do Plano de

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para a implementação e o

cumprimento do programa do cartão estudantil, nos moldes do cartão Ótimo do idoso,

com  vistas  a  garantir  a  gratuidade  do  transporte  para  estudantes  com  restrições

econômicas do campo e da cidade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proponente solicita o atendimento da Proposta de Ação Legislativa nº 1.366/2010,

que sugeriu a instituição do cartão de transporte estudantil,  nos moldes do cartão

Ótimo do idoso, a ser fornecido mediante a comprovação de frequência escolar do

beneficiado.
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Aquela  proposta  foi aprovada  pela  Comissão  de  Participação  Popular,  em

30/11/2010, na forma do Requerimento nº 6.858/2010 à Presidência da Assembleia,

para que se solicitasse à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

Setop - realização de estudo de viabilidade de implantação do passe-livre ou meio-

passe para estudantes nas linhas do sistema metropolitano de transporte coletivo de

passageiros.

Em resposta, o Secretário Adjunto da Setop informou a impossibilidade de conceder

gratuidade no transporte coletivo de passageiros devido à inexistência de dotação

orçamentária.

Considerando que já houve resposta do Secretário Adjunto, somos pela rejeição da

proposta em epígrafe.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.727/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.728/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.728/2012, de autoria do Sr. Antônio Carlos de

Oliveira, da Câmara Municipal  de Capitólio,  solicita a restauração da Ação 4147 -

Criação de Pequenos Animais - Piscicultura, no âmbito do Programa 177 - Minas sem

Fome, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, de forma a

ampliar  o  escopo  da  ação  para  a  regularização  dos  empreendimentos  e  a

comercialização da produção.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 5/11/2012, na cidade

de Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

Em sua proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2013, encaminhado para

apreciação  desta  Casa,  o  governo  excluiu  a  Ação  4147  -  Criação  de  Pequenos

Animais - Piscicultura, do Programa 177 - Minas sem Fome. A proposição em tela tem

por  objetivo  manter  essa ação  no  PPAG e ampliar  a  sua  finalidade,  de  forma a

abranger a regularização dos empreendimentos e a comercialização da produção.

Em sua justificação, o autor alega que a piscicultura se encontra em situação caótica,

sendo necessário apoio do Estado na regularização de empreendimentos - leia-se

regularização ambiental e sanitária dos projetos de produção.

Minas Gerais, em vista de sua riqueza em recursos hídricos, distribuídos em grande

número de lagos, rios, córregos e nascentes, apresenta um extraordinário potencial

para  o  desenvolvimento  da  piscicultura.  Entretanto,  esse  potencial,  por  fatores

diversos,  ainda  é  muito  pouco  aproveitado.  Segundo  o  Ministério  da  Pesca  e

Aquicultura, Minas Gerais produziu apenas 11,6 mil toneladas de peixes em criatórios

em 2010, enquanto o Rio Grande do Sul e São Paulo produziram, respectivamente,

55 mil e 45 mil toneladas no mesmo período.

A citada  Ação  4147  tem  por  finalidade  “incentivar  a  produção  de  pescado  em

tanques-rede e em reservatórios construídos para o enfrentamento da seca, como

alternativa de ocupação e renda para agricultores e jovens rurais”. Considerando seu

alcance social, aliado ao grande potencial para o desenvolvimento da piscicultura no

Estado, entendemos que essa ação, além de ser mantida no PPAG, deve também ter

sua  finalidade  alterada  com  dois  objetivos:  (I)  -  prever  o  apoio  a  projetos  de

piscicultura também em tanques escavados, o que ampliará bastante o número de

agricultores  e jovens rurais  passíveis  de serem atendidos;  (II)  -  prever  o  apoio à

regularização ambiental e sanitária dos projetos de produção.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, e de requerimento à Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -solicitando informações

sobre a execução e os resultados da Ação 4147 no exercício de 2012.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.728/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE PESCADO EM TANQUES-REDE, EM

TANQUES  ESCAVADOS  E  EM  RESERVATÓRIOS  CONSTRUÍDOS  PARA  O

ENFRENTAMENTO DA SECA,  COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO  E RENDA

PARA  AGRICULTORES  E  JOVENS  RURAIS  E  APOIAR  A  REGULARIZAÇÃO

AMBIENTAL E SANITÁRIA DOS PROJETOS DE PRODUÇÃO.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 200.000,00

Emenda ao PPAG nº 81

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.728/2012, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Empresa



1187
____________________________________________________________________________

de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -,

solicitando informações sobre a execução e resultados da Ação 4147 - Criação de

Pequenos Animais - Piscicultura, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

- 2012-2015, no exercício de 2012.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.731/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.731/2012, de autoria dos Srs. Ronald Henrique

Loyola Silva, da Escola Família Agrícola Bontempo, e Eduardo Antônio Arantes do

Nascimento,  da  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do  Estado de Minas

Gerais  - Fetaemg  -,  sugere  alteração  da  finalidade  da  Ação  4115  - Apoio  a

Comercialização  da  Agricultura  Familiar  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012/2015, de forma a ampliar a atuação de Minas Gerais

no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - do governo federal e atender parte do

mercado institucional do Estado com produtos agroalimentares da agricultura familiar

e regionalização para o Jequitinhonha/Mucuri.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada no dia 30/10/2012, em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende, por  parte do primeiro autor,  individualizar a região

Jequitinhonha /Mucuri na Ação 4115 - Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar

-, que foi apresentada apenas com metas estaduais na revisão do PPAG em curso. O

segundo autor, por sua vez, propõe a revisão da finalidade da referida ação, de forma

a ampliar a atuação de Minas Gerais no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -,

do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  -  MDS  -, e  abrir  caminhos  para  o
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atendimento  de  parte  do  mercado  institucional  do  Estado  com  produtos

agroalimentares da agricultura familiar.

A comercialização de produtos agrícolas e da agroindústria é fator determinante no

fortalecimento da agricultura familiar e foco de diversos programas governamentais

na esfera federal e estadual. A venda formal e qualificada é uma das principais formas

de agregar valor aos produtos e melhorar a renda desse segmento econômico.

Quanto à venda direta dos produtos da agricultura familiar, são duas as novidades a

serem consideradas na análise dessa proposta. A primeira é decorrente da recente

alteração da legislação que regula  o  funcionamento  do  PAA,  do  governo federal,

também conhecido como compra direta da agricultura familiar, que previu a execução

do PAA mediante  Termo de Adesão por  Estados e  Municípios,  o que dispensa a

celebração de  convênios  e  confere  maior  continuidade  à  execução  do  programa.

Essa  medida  permitirá,  em  resumo,  que  o  Estado  operacionalize  o  PAA no  seu

território.

A  segunda  novidade  está  na  provável  aprovação  pela  ALMG  e  sanção  do

governador do Projeto de Lei nº 2.352, de 2011, que institui a política estadual de

aquisição direta da agricultura familiar - PAA familiar. A futura lei, a exemplo do que já

ocorre em outras  unidades da Federação e na esteira do PAA federal,  determina

obrigação para o Estado de adquirir diretamente de agricultores familiares ou de suas

organizações o equivalente em valor a 30% das compras de gêneros agroalimentares

realizadas por seus órgãos, o que também é chamado mercado institucional.

Entendemos,  portanto,  que,  consideradas  as  duas  novidades  apresentadas,  é

pertinente a proposta de alteração da finalidade, dedicando a Ação 4115 também às

aquisições de alimentos do mercado institucional.  Quanto à regionalização para o

Jequitinhonha/Mucuri, julgamos que, em ação tão ampla e não regionalizada para as

demais partes do Estado, seria inadequado destacar apenas uma delas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.731/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar -

Ação: 4115 - Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar

Mudança de Finalidade:

Para:  Apoiar  o  beneficiamento,  comercialização,  aquisição  pelo  mercado

institucional (hospitais,  presídios, órgãos públicos, além da alimentação escolar na

rede estadual) e a distribuição dos produtos da agricultura familiar em Minas Gerais,

gerando ocupação e renda no campo e colaborando para a promoção da segurança

alimentar e nutricional sustentável da população.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.734/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.734/2012, de autoria do Sr. Tadeu da Costa

Gomes,  da  Câmara  Municipal  de  Araçuaí,  e  outros,  sugere  alteração  das  metas

físicas e financeiras  das Ações 1048 -  Água para Todos -,  1062 -  Vida no Vale -

Sedru, 1079 - Vida no Vale -, 1084 - Implantação de Barragens -, 1098 - Saneamento

de  Minas  -,  1375  -  Construção  de  Reservatórios  -  e  inclusão  da  região

Jequitinhonha/Mucuri  na  Ação  1375  -  Construção  de  Reservatórios  -  no  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o fornecimento de água

para  consumo  humano  e  produção  de  alimentos  e  saneamento  básico  nas

comunidades rurais da região Jequitinhonha/Mucuri.

As  propostas  foram  apresentadas  em  audiências  públicas  realizadas  em

30/10/2012, em Araçuaí, e nos dias 5, 6, 7 e 13/11/2012, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012,

que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.772/2012  foi  anexada  à  proposta  ora  em

análise por conter matéria a ela semelhante.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, resultante da aglutinação de 25 sugestões que abordam

temas convergentes e semelhantes, visa essencialmente garantir o acesso à água a

comunidades  rurais,  quilombolas  e  indígenas  das  regiões  Norte  de  Minas  e

Jequitinhonha/Mucuri, que estão em situação precária de subsistência, enfrentando

dificuldades e obstáculos para terem acesso a esse recurso imprescindível para suas

vidas  e  sustento  de  suas  atividades.  São pequenas  comunidades  localizadas  em

regiões atingidas por déficit hídrico acentuado e sem a necessária infraestrutura de

distribuição  de  água.  A  água,  quando  disponível,  com  frequência  apresenta-se

salobra, poluída ou muito barrenta e, no mais das vezes, encontra-se em locais que

exigem da população vencer longas distâncias para ter acesso a ela.

Em maio de 2011, a Comissão de Participação Popular visitou quatro comunidades

rurais  de até 200 habitantes  no  Médio  Jequitinhonha,  nos Municípios  de  Araçuaí,

Francisco Badaró e Virgem da Lapa, para verificar "in loco" a situação dos moradores,

que estão sem acesso à água para consumo humano por não serem atendidos pelo

programa de saneamento básico executado pela Copasa Serviços de Saneamento

Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Copanor -, empresa subsidiária da

Copasa-MG. A lei aprovada neste Parlamento que autorizou a criação da Copanor

estabeleceu que ela atenderia localidades da região de planejamento Norte de Minas

e das Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém,

Itanhém  e  Jucuruçu  e  não  definiu  recorte  populacional  mínimo ou máximo como

determinante  para  sua atuação.  Entretanto,  a  Copanor,  em  contrato-programa de

gestão com a Copasa-MG, estipulou que não atenderia comunidades com menos de

200 habitantes. A Comissão de Participação Popular, nessa visita à região, defrontou-

se com situações de extrema precariedade e necessidade, como a de mulheres que

abasteciam  suas  casas  com  água  de  açudes  quase  secos  e  contaminados  com

vários tipos de bactérias e até mesmo coliformes fecais, conforme análise da água

realizada pelos laboratórios da Universidade Federal de Minas Gerais. A Comissão

constatou também uma consequência perversa adicional da falta de condições de
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produzir qualquer coisa na região: o predomínio da migração laboral para o corte da

cana-de-açúcar  em  São  Paulo,  o  que  explica  a  ausência  de  homens  em  idade

produtiva em todas as comunidades visitadas.

Para atender às demandas sugeridas, justificadas por tal quadro de necessidades

prementes, optamos por alterar diferentes ações dentro do PPAG que tratam do tema

água, na vertente abastecimento para uso humano ou não, e saneamento, uma vez

que,  apesar  de  haver  semelhanças  entre  as  propostas,  há  especificidades  que

requerem  variadas  tomadas  de decisões.  Dessa forma,  enumeramos  a  seguir  os

programas e as ações modificadas, com as respectivas alterações pretendidas, bem

como a Ação 4051, cuja restauração está sendo pleiteada.

1) Programa Estruturador 050 - Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha

e Mucuri e do Norte de Minas

Objetivo: Promover o desenvolvimento social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas a partir de ações que visem à inclusão produtiva das famílias

que  vivem  em  situação  de  pobreza,  articuladas  com  ações  de  implantação  de

infraestrutura de saneamento básico, assegurando sua universalização.

1.1) Ação 1048 - Água para Todos - universalização do acesso e uso da água.

I  -  Acrescentar  R$40.000,00  à  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -  para  a  região

Jequitinhonha/Mucuri, com especificação do objeto do gasto para:

- criar sistema de abastecimento, tratamento e distribuição de água da Barragem do

Calhauzinho, no Município de Araçuaí, para beneficiar as Comunidades de Córrego

Fundo, de Córrego Narciso, do Salitre e do Barra do Córrego Narciso;

-  prover  acesso  à  água  para  consumo  humano  e  produção  de  alimentos  às

Comunidades  Rurais  de  São José,  do  Cipó,  de  Cupá,  de Santana,  de  Lagoa do

Serafim,  de  Lagoa  dos  Moreiras,  em  Jenipapo  de  Minas,  e  às  Comunidades  de

Barreiros, de Jacu, de Empoeira, de Ribeirão de Areia, no Município de Francisco

Badaró;

- construir pequena estação de tratamento de água - ETA - para utilizar a água do

Rio Jequitinhonha para consumo humano na Aldeia Cinta Vermelha Jundiba;

- incluir o Município de Capelinha na implementação dessa ação.

II - Apresentar requerimento em que se solicite o envio de ofício à Secretaria de
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Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas

- Sedvan - informando-a sobre a demanda.

2) Programa Estruturador 053 - Saneamento para Todos

Objetivo: Promover o bem-estar social, principalmente as condições de saúde, por

meio  do  acesso  adequado ao saneamento  básico  pela  implantação,  ampliação e

melhoria  dos  sistemas  de  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário  e

destinação  final  de  resíduos  sólidos,  inclusive  por  meio  da  construção  de  fossas

sépticas e módulos sanitários, visando à universalização desse acesso.

2.1) Ação 1062 - Vida no Vale - Sedru

I - Acrescentar R$40.000,00 ao PPAG e à LOA divididos entre a região do Rio Doce,

incluindo meta física de 2 e meta financeira de R$10.000,00; a região Sul, incluindo

meta física de 2 e meta financeira de R$10.000,00; a região do Jequitinhonha/Mucuri,

aumentando sua meta física para 29 e acrescentando R$10.000,00 à meta financeira;

e  a  região  Norte  de  Minas,  aumentando sua meta física  para  4  e  acrescentando

R$10.000,00 à meta financeira, com especificação do objeto do gasto para:

- implantar módulos sanitários nas comunidades indígenas da região do Rio Doce

(Carmésia-Pataxó  e  Resplendor-Krenak);  da  região  Jequitinhonha/Mucuri  (Teófilo

Otoni, Ladainha-Maxacali); da região Sul (Caldas-Xucuru Kariri); e da região Norte de

Minas (Xacriabá).

II - Apresentar requerimento solicitando o envio de ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  informando-a  sobre  a

demanda.

2.2) Ação 1079 - Vida no Vale

I  -  Acrescentar  R$20.000,00  à  LOA para  a  região  Jequitinhonha/Mucuri,  com

especificação do objeto do gasto para:

- proporcionar acesso à água nos Distritos de Freire Cardoso e Barras do Salinas,

no Município de Coronel Murta.

-  levar  água da estação de captação de água localizada na Comunidade Baixa

Quente até às famílias da Comunidade Coruto, no Município de Araçuaí.

II - Apresentar requerimentos solicitando o envio de ofícios à Secretaria de Estado

de  Saúde,  ao  Conselho  Estadual  de  Saúde  e  à  Copanor  informando-os  sobre  a
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demanda.

2.3) Ação 1098 - Saneamento de Minas

I  -  Acrescentar  R$50.000,00  à  LOA:  para  a  região  Jequitinhonha/Mucuri,  com

especificação do objeto do gasto para:

- garantir o abastecimento de água para a comunidade quilombola do Córrego do

Narciso, no Município de Araçuaí;

- distribuir água da Barragem do Calhauzinho à Comunidade de Boi Morto/Córrego

do Narciso;

- garantir a construção de pequenas barragens e abertura de poços artesianos em

comunidades rurais que sofrem problemas de seca no Município de Capelinha, para

as  Comunidades  da  Região  Quilombola  do  Santo  Antônio  do  Fanado,  de  Santo

Antoninho, de Grota do Pau Leite, da Região do Cisqueiro, Grilo e Fanado Doutor

Pedro;

- garantir o atendimento à Comunidade de Vendinhas, no Município de Capelinha,

por meio de pequenas barragens, bem como às Comunidades de Barra do Jardim, de

Cabeceira do Galego, de Cabeceira do Jardim e de Cabeceira Mangerona;

- implantar sistemas de abastecimento de água para consumo humano e produção

vegetal e animal nas seguintes comunidades rurais do Município de Itaobim: Coruja,

Olhos D'Água, Tapera (Lagoa Grande 2), Não-Me-Deixe, Assentamento Bela Vista,

Córrego de Areia, Sobrado, Jatobá/Açude, Esplanada/Francos, Sapucaia, Negreiros,

União, Sabão, Santa Clara, Laranjeira, Bela Vista, Brejo I, Brejo II, Brejo III, Córrego

Novo, Paraíso, Sulamérica, Jatobá II, Inhaúmas.

II  -  Encaminhar requerimento solicitando o envio de ofício à Sedru informando-a

sobre as demandas acima e solicitando esforços para atender as localidades com

população inferior a 200 habitantes.

3) Programa Associado 166 - Barragens de Minas

Objetivo:  Aumentar  a  disponibilidade  de  água  para  consumo humano e  animal,

perenizar rios, promover a sustentabilidade ambiental, melhorando as condições de

vida da população rural e urbana por meio da convivência com a seca e da inclusão

produtiva.

3.1) Ação 1084 - Implantação de barragens
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I - Alterar a Ação no PPAG, acrescentando a região do Jequitinhonha/Mucuri, com

meta  física  0  e  meta  financeira  de  R$80.000,00,  e  apresentar  emenda  à  LOA

acrescentando  R$80.000,00  para  a  região  do  Jequitinhonha/Mucuri,  com

especificação do objeto do gasto para:

- construir barragens nos Rios Gravatá e Piauí e pequenas barragens nos córregos

dessas bacias hidrográficas;

- construir pequenas e grandes barragens no Jequitinhonha;

-  apoiar  financeiramente  a  aquisição de tratores,  “patrulhas  mecanizadas”,  para

possibilitar  a  construção de barragens e barramentos no  Município  de Virgem da

Lapa;

-  construir  barragens  de  uso  misto  ou  não  nos  rios  da  região  do  Vale  do

Jequitinhonha/Mucuri e distribuir a água às comunidades rurais;

- construir barraginhas de contenção e barragens mistas nas grotas (em terra e em

concreto) e infraestrutura para captação de água dos córregos para armazenamento

nas barragens de argila, a fim de atender o Município de Virgem da Lapa;

- construir pequenas barragens no Córrego Água Suja, no Ribeirão dos Gangorras,

do  Barbosa,  do  Bem  Querer,  além  de  40  barraginhas  em  diversos  grupos  de

comunidades rurais.

II - Apresentar requerimento solicitando o envio de ofício à Fundação Rural Mineira -

Ruralminas - informando sobre a demanda acima.

3.2) Ação 1375 - Construção de reservatórios

I - Alterar a ação, aumentando em uma unidade a meta física e em R$10.000,00 a

meta  financeira  para  a  região  Jequitinhonha/Mucuri.  Fazer  emenda  à  LOA,

acrescentando R$10.000,00 para a região Jequitinhonha/Mucuri, com especificação

do objeto do gasto para:

-  construir  reservatório  para  fornecer  água  para  consumo  humano,  para

dessedentação animal e para produção, na Comunidade Aguada Nova, no Município

de Araçuaí.

II - Apresentar requerimento solicitando o envio de ofício à Fundação Rural Mineira -

Ruralminas - informando-a sobre a demanda acima.

4) Programa Associado 177 - Minas sem fome
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Objetivo: Estimular a produção de alimentos, a agregação de valor e a geração de

renda pela venda do excedente,  visando a melhoria das condições de segurança

alimentar e nutricional dos agricultores familiares, sob a gestão e o controle social dos

conselhos municipais de desenvolvimento comunitário - CMDRS.

4.1) Ação 4051 - Apoio à implantação de redes domiciliares de abastecimento de

água

I  -  Essa  ação  foi  excluída  pelo  governo  na  presente  revisão do  PPAG,  com  a

justificativa  de  que  “optou-se  pela  não  execução  de  seu  objeto  em  função  da

redefinição das prioridades do órgão”. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Emater-MG  -  é  a  unidade  responsável  pela

execução  da  ação  que  busca  o  apoio  à  implantação  de  redes  domiciliares  de

distribuição de água, tendo como público-alvo famílias de agricultores carentes da

região do semiárido, no âmbito do programa Minas sem Fome. Diversos programas,

sejam eles estaduais,  sejam federais,  aplicam recursos na perfuração de poços e

mesmo na captação e disponibilização de água para comunidades rurais carentes na

região do semiárido, porém sem investimentos na rede de distribuição. A ausência

desse  componente  dificulta  o  acesso da população à  água  e  impede que sejam

atingidos plenamente os objetivos do investimento público, que seriam a melhoria das

condições de saúde e higiene das famílias, a promoção de qualidade de vida e o

resgate da cidadania. Dessa forma, sugere-se a total restauração da Ação 4051 com

todos os seus atributos.

II - Apresentar requerimento solicitando o envio de ofício à Emater-MG informando-

a sobre a demanda acima.

A exclusão de ações oriundas da aprovação de emendas populares ao projeto de

lei do PPAG ocorreu com frequência na presente revisão do plano para o exercício de

2013, enviada a esta Casa pelo Executivo. Essa postura fere a participação popular

incentivada pela ALMG e distorce a lógica do planejamento público. Isso porque o

PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos, e as ações, mesmo que inseridas por

emendas  populares  na  ALMG,  trazem  previsão  para  todo  o  período.  Assim,  a

consideração trazida por diversos gestores de programas do Executivo de que, uma

vez executada a "emenda", referindo-se à execução orçamentária, a ação perde sua



1196
____________________________________________________________________________

razão  e  é  excluída  na  revisão,  afronta  o  caráter  plurianual  do  plano  e  revela  o

desentendimento  do  próprio  Poder  Executivo  quanto  ao  aspecto  do  planejamento

programático. A presente restauração de ação, pelo exposto, fere ainda o princípio da

economia  processual,  pois  exige  retrabalho  de  todos  os  órgãos envolvidos  e  das

entidades  da  sociedade  civil  participantes  para  recriar  o  que  já  está  pronto  e

funcionando.

Entendemos,  por  fim, necessário  rejeitar  a sugestão da ONG Clarosofia  Núcleo

Mundial,  que  propôs  a  capacitação  e  qualificação  profissional  de  funcionários  da

Copanor.  Na  apresentação  de  sua  sugestão,  a  Clarosofia  seria  a  executora  da

capacitação  que  ela  mesmo  propôs  “para  garantir  a  efetivação  do  programa,  a

fiscalização  e  o  controle  social”.  A capacitação  dos  funcionários  já  é  política  da

Copanor, que tem a melhor condição e a competência legal para decidir quais cursos

são  necessários  para  qualificar  seu pessoal;  além  disso,  emenda  ao  PPAG para

convênio  entre  o  Estado  e  a  própria  ONG  proponente  da  ação  fere  o  princípio

constitucional da impessoalidade, razões por que optamos pela rejeição da sugestão.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  de  ação  legislativa  em

análise na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a

revisão  do  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  de  2013,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.471/2012,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2013, e dos requerimentos a seguir redigidos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

PLE nº 1.734/2012

------------------------

Emenda ao PPAG nº 97
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Programa: 053 - Saneamento para Todos

Ação: 1062 - Vida no Vale - SEDRU

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 40.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

PLE nº 1.734/2012

------------------------

Emenda ao PPAG nº 106

Programa: 166 - Barragens de Minas

Ação: 1084 - Implantação de Barragens

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 80.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

PLE nº 1.734/2012

-------------------------

Emenda ao PPAG nº 107

Programa: 166 - Barragens de Minas

Ação: 1375 - Construção de Reservatórios

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.
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Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 10.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

PLE nº 1.734/2012

-------------------------

Emenda ao PPAG nº 110

Programa: 177 - Minas sem Fome

Ação: ... - Apoio à Implantação de Redes Domiciliares de Abastecimento de Água

Unidade Orçamentária: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Estado de Minas Gerais

Finalidade:  Disponibilizar  água  em  quantidade  e  qualidade  para  residências  de

famílias  de  agricultores  carentes  da  Região  do  Semiárido,  a  partir  de  poços  já

construídos.

Produto: Família Beneficiada

Unidade de medida: Família

Metas por Região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 240.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 58

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana

Ação: Vida no Vale - Sedru

Objeto do Gasto: Específico
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Implantação  de  módulos  sanitários  nas  comunidades  indígenas  da  região

Jequitinhonha e Mucuri: Teófilo Otoni, Ladainha, Maxacali.

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$10.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$10.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 59

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana

Ação: Vida no Vale - Sedru

Objeto do gasto: Específico

Implantação de módulos sanitários nas comunidades indígenas da região Norte de

Minas: Xacriabá.

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$10.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$10.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 60

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana

Ação: Vida no Vale - Sedru

Objeto do gasto: Específico

Implantação  de  módulos  sanitários  nas  comunidades  indígenas  da  região  da

Região Sul: Caldas, Xucuru Kariri.

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$10.000,00
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Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$10.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 61

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana

Ação: Vida no Vale - Sedru

Objeto do gasto: Específico

Implantação de módulos sanitários nas comunidades indígenas da região do Rio

Doce: Carmésia, Aldeia Pataxó, Resplendor, Krenak

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$10.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$10.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 62

Acréscimo:

UO beneficiada:  1591 -  Secretaria  de Estado de Desenvolvimento dos Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Ação: Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água

Objeto do gasto: Específico

- R$10.000,00 para criar  sistema de abastecimento, tratamento e distribuição de

água  da  Barragem  do  Calhauzinho,  no  Município  de  Araçuaí,  para  beneficiar  as

comunidades  de  Córrego  Fundo,  de  Córrego  Narciso,  do  Salitre  e  do  Barra  do

Córrego Narciso;

-  R$10.000,00 para  atender  às  comunidades  Rurais  de São José,  do  Cipó,  de

Cupá, de Santana, de Lagoa do Serafim, de Lagoa dos Moreiras, em Jenipapo de
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Minas, e às comunidades de Barreiros, de Jacu, de Empoeira, de Ribeirão de Areia,

no Município de Francisco Badaró;

- R$10.000,00 para construir uma pequena estação de tratamento de água - Eta -

para utilizar  a água do Rio Jequitinhonha para consumo humano na Aldeia  Cinta

Vermelha Jundiba;

- R$10.000,00 para incluir o Município de Capelinha na implementação dessa ação.

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$40.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$40.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 63

Acréscimo:

UO beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: Vida no Vale

Objeto do gasto: Específico

- R$10.000,00 para proporcionar acesso à água nos Distritos de Freire Cardoso e

Barras do Salinas, no Município de Coronel Murta;

-  R$10.000,00 para  levar  água da estação de captação de água,  localizada na

comunidade Baixa Quente, até às famílias da comunidade Coruto, no Município de

Araçuaí.

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$20.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$20.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 68

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e
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Política Urbana

Ação: Saneamento de Minas

Objeto do gasto: Específico

-  R$10.000,00  para  Garantir  o  Abastecimento  de  Água  para  a  Comunidade

Quilombola do Córrego do Narciso, no Município de Araçuaí;

- R$10.000,00 para distribuir água da barragem do Calhauzinho à comunidade de

Boi Morto/Córrego do Narciso;

-  R$10.000,00 para garantir  a construção de pequenas barragens e abertura de

poços artesianos em comunidades rurais que sofrem problemas de seca no Município

de Capelinha,  para  as  Comunidades  da Região  Quilombola  do  Santo Antônio  do

Fanado, de Santo Antoninho, de Grota do Pau Leite, da Região do Cisqueiro, Grilo e

Fanado Doutor Pedro;

- R$10.000,00 para garantir o atendimento para a Comunidade de Vendinhas, no

Município  de  Capelinha,  por  meio  de  pequenas  barragens,  bem  como  para  as

Comunidades de Barra do Jardim, de Cabeceira do Galego, de Cabeceira do Jardim

e de Cabeceira Mangerona;

- R$10.000,00 para implantar sistemas de abastecimento de água para consumo

humano e produção vegetal e animal nas seguintes comunidades rurais do Município

de  Itaobim:  Coruja,  Olhos  D'Água,  Tapera  (Lagoa  Grande  2),  Não-Me-Deixe,

Assentamento  Bela  Vista,  Córrego  de  Areia,  Sobrado,  Jatobá/Açude,

Esplanada/Francos, Sapucaia, Negreiros, União, Sabão, Santa Clara, Laranjeira, Bela

Vista,  Brejo  I,  Brejo  II,  Brejo  III,  Córrego  Novo,  Paraíso,  Sulamérica,  Jatobá  II,

Inhaúmas.

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$50.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 73

Acréscimo:
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UO beneficiada: 2111 - Fundação Rural Mineira

Ação: Implantação de Barragens

Objeto do gasto: Específico

-  R$20.000,00  para  construir  barragens  nos  Rios  Gravatá  e  Piauí  e  pequenas

barragens nos córregos dessas bacias hidrográficas;

-  R$10.000,00  para  apoiar  financeiramente  a  aquisição  de  tratores,  patrulhas

mecanizadas,  para  possibilitar  a  construção  de  barragens  e  barramentos  no

Município de Virgem da Lapa;

- R$30.000,00 para construir barragens de uso misto ou não nos rios da região do

Vale do Jequitinhonha/Mucuri e distribuir a água às comunidades rurais;

-  R$10.000,00 para  construir  barraginhas de contenção e barragens mistas  nas

grotas (em terra e em concreto), infraestrutura de captação de água dos córregos

para armazenamento nas barragens de argila, para atender ao Município de Virgem

da Lapa;

-  R$10.000,00  para  construir  pequenas  barragens  no  Córrego  Água  Suja,  no

Ribeirão dos Gangorras, do Barbosa, do Bem Querer.

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$80.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$80.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Emenda Orçamentária nº 74

Acréscimo:

UO beneficiada: 2111 - Fundação Rural Mineira

Ação: Construção de Reservatórios

Objeto do gasto: Específico

Construir  reservatório  para  fornecer  água  para  consumo  humano,  para

dessedentação animal e para produção, na Comunidade Aguada Nova, no Município

de Araçuaí.

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$10.000,00
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Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$10.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de

Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo  de  revisão  do  PPAG,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan -

informando  que  este  Parlamento  aprovou  emenda  ao  Orçamento  do  Estado

acrescentando R$40.000,00 à meta financeira da região do Jequitinhonha/Mucuri da

Ação 1048 -  Água para  todos  -  Universalização do acesso e  uso da água.  Essa

emenda destinou, do total do objeto do gasto previsto, R$10.000,00 a cada um dos

quatro itens descritos a seguir:

- criar sistema de abastecimento, tratamento e distribuição de água da Barragem do

Calhauzinho, no Município de Araçuaí, para beneficiar as Comunidades de Córrego

Fundo, de Córrego Narciso, do Salitre e do Barra do Córrego Narciso;

-  prover  acesso  à  água  para  consumo  humano  e  produção  de  alimentos  às

Comunidades  Rurais  de  São José,  do  Cipó,  de  Cupá,  de Santana,  de  Lagoa do

Serafim,  de  Lagoa  dos  Moreiras,  em  Jenipapo  de  Minas,  e  às  Comunidades  de

Barreiros, de Jacu, de Empoeira, de Ribeirão de Areia, no Município de Francisco

Badaró;

- construir pequena estação de tratamento de água - ETA - a fim de utilizar a água

do Rio Jequitinhonha para consumo humano na Aldeia Cinta Vermelha Jundiba;

- incluir o Município de Capelinha na implementação dessa ação.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de

Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo  de  revisão  do  PPAG,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  informando  que  este

Parlamento aprovou emendas ao PPAG e ao Orçamento do Estado acrescentando

R$40.000,00 às metas financeiras e 8 sistemas implantado às metas físicas da Ação

1062 - Vida no Vale - Sedru e que introduziu as regiões Rio Doce e Sul em sua

regionalização, conforme quadro abaixo. A especificação do objeto do gasto prevê a

repartição  do dinheiro igualitariamente  por  região,  com a implantação de módulos

sanitários  nas  seguintes  comunidades  indígenas:  região  do  Rio  Doce  (Carmésia-

Pataxó e Resplendor-Krenak); região Jequitinhonha/Mucuri (Teófilo Otoni, Ladainha-

Maxacali); região Sul (Caldas-Xucuru Kariri); e região Norte de Minas (Xacriabá).

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de

Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo de revisão do PPAG, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde

informando  que  este  Parlamento  aprovou  emenda  ao  Orçamento  do  Estado  que

acrescenta R$20.000,00 às metas financeiras da Ação 1079 - Vida no Vale -, com

especificação do objeto do gasto prevendo criar de acesso à água para os Distritos

de Freire Cardoso e Barras do Salinas, no Município de Coronel Murta, e levar água
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da estação de captação de água localizada na Comunidade Baixa Quente até às

famílias da Comunidade Coruto, no Município de Araçuaí.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de

Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo de revisão do PPAG, seja enviado ofício ao Conselho Estadual de Saúde

informando  que  este  Parlamento  aprovou  emenda  ao  Orçamento  do  Estado  que

acrescenta R$20.000,00 às metas financeiras da Ação 1079 - Vida no Vale -, com

especificação do objeto do gasto prevendo criar acesso à água para os Distritos de

Freire Cardoso e Barras do Salinas, no Município de Coronel Murta, e levar água da

estação de captação de água localizada na Comunidade Baixa Quente até às famílias

da Comunidade Coruto, no Município de Araçuaí.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de

Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo de revisão do PPAG, seja enviado ofício à Copasa Serviços de Saneamento

Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais -  Copanor  -  informando que este

Parlamento aprovou emenda ao Orçamento do Estado que acrescenta R$20.000,00

às metas financeiras da Ação 1079 - Vida no Vale -, com especificação do objeto do

gasto prevendo criar acesso à água para os Distritos de Freire Cardoso e Barras do

Salinas, no Município de Coronel Murta, e levar água da estação de captação de
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água localizada na Comunidade Baixa Quente até às famílias da Comunidade Coruto,

no Município de Araçuaí.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de

Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo  de  revisão  do  PPAG,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  informando  que  este

Parlamento aprovou emenda ao Orçamento do Estado que acrescenta R$50.000,00

às metas financeiras da região Jequitinhonha/Mucuri da Ação 1098 - Saneamento de

Minas. Essa emenda destinou, do total do objeto do gasto previsto, R$10.000,00 a

cada um dos cinco itens mencionados a seguir:

- garantir o abastecimento de água para a comunidade quilombola do Córrego do

Narciso, no Município de Araçuaí;

- distribuir água da Barragem do Calhauzinho à Comunidade de Boi Morto/Córrego

do Narciso, mas não por meio de poços artesianos, uma vez que todos os que foram

construídos até o momento secaram;

- garantir a construção de pequenas barragens e abertura de poços artesianos para

comunidades  rurais  que  sofrem  com  problemas  relacionados  com  a  seca  no

Município  de  Capelinha,  para  as  Comunidades  da  Região  Quilombola  do  Santo

Antônio  do  Fanado,  de  Santo  Antoninho,  de  Grota  do  Pau  Leite,  da  Região  do

Cisqueiro, Grilo e Fanado Doutor Pedro;

-  garantir  o  atendimento  para  a  Comunidade  de  Vendinhas,  no  Município  de

Capelinha, por meio de pequenas barragens, bem como para as Comunidades de

Barra do Jardim, de Cabeceira do Galego, de Cabeceira do Jardim e de Cabeceira

Mangerona;

- implantar sistemas de abastecimento de água para consumo humano e produção
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vegetal e animal nas seguintes comunidades rurais do Município de Itaobim: Coruja,

Olhos D'Água, Tapera (Lagoa Grande 2), Não-Me-Deixe, Assentamento Bela Vista,

Córrego de Areia, Sobrado, Jatobá/Açude, Esplanada/Francos, Sapucaia, Negreiros,

União, Sabão, Santa Clara, Laranjeira, Bela Vista, Brejo I, Brejo II, Brejo III, Córrego

Novo, Paraíso, Sulamérica, Jatobá II, Inhaúmas.

A Comissão requer, ainda, que conste no ofício solicitação de especial atenção por

parte  da  Sedru  no  atendimento  às  localidades  com  população  inferior  a  200

habitantes.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de

Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo  de  revisão  do  PPAG,  seja  enviado  ofício  à  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas - informando-a de que este Parlamento aprovou emendas ao PPAG e ao

Orçamento do Estado, as quais acrescentam a região do Jequitinhonha/Mucuri, com

meta  financeira  de  R$80.000,00,  à  Ação 1084 -  Implantação de  barragens.  Essa

emenda destinou, do total do objeto do gasto previsto, uma parcela a cada um dos

cinco itens mencionados a seguir:

-  R$20.000,00  para  construir  barragens  nos  Rios  Gravatá  e  Piauí  e  pequenas

barragens nos córregos dessas bacias hidrográficas;

-  R$10.000,00  para  apoiar  financeiramente  a  aquisição  de  tratores  e  patrulhas

mecanizadas,  a  fim  de  possibilitar  a  construção  de  barragens  e  barramentos  no

Município de Virgem da Lapa;

- R$30.000,00 para construir barragens de uso misto ou não nos rios da região do

Vale do Jequitinhonha/Mucuri e distribuir a água às comunidades rurais;

-  R$10.000,00 para  construir  barraginhas de contenção e barragens mistas  nas

grotas (em terra e em concreto), infraestrutura para captação de água dos córregos
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para armazenamento nas barragens de argila, a fim de atender o Município de Virgem

da Lapa;

-  R$10.000,00  para  construir  pequenas  barragens  no  Córrego  Água  Suja,  no

Ribeirão dos Gangorras, do Barbosa, do Bem Querer,  além de 40 barraginhas em

diversos grupos de comunidades rurais.

A Comissão de Participação Popular requer, ainda, que conste no ofício solicitação

de especial empenho da Ruralminas na execução do objeto da Ação.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de

Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo  de  revisão  do  PPAG,  seja  enviado  ofício  à  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas  -  informando  que  este  Parlamento  aprovou  emendas  ao  PPAG e  ao

Orçamento  do  Estado,  acrescentando  à  região  do  Jequitinhonha/Mucuri,  da  Ação

1375 - Construção de reservatórios -, uma unidade à meta física e R$10.000,00 à

meta financeira,  com especificação do objeto do gasto destinado a fornecer  água

para  consumo humano,  para  dessedentação  animal  e  para  produção agrícola  na

comunidade Aguada Nova, no Município de Araçuaí.

A Comissão de Participação Popular requer, ainda, que conste no ofício solicitação

de especial empenho da Ruralminas na execução do objeto da Ação.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.734/2012,  de  autoria  do  Sr.  Tadeu  da  Costa  Gomes,  da  Câmara  Municipal  de
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Araçuaí,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais  e  tendo em vista  o

processo de revisão do PPAG, seja enviado ofício à Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - informando-a de que

este  Parlamento  aprovou emenda ao PPAG que restaura  a  Ação 4051 -  Apoio à

implantação  de redes  domiciliares  de  abastecimento  de  água  -,  com  as  mesmas

metas físicas e financeiras previstas para o ano de 2012 e seguintes, para o exercício

de 2013, 2014 e 2015.

A Comissão de Participação Popular requer, ainda, que conste no ofício solicitação

de especial empenho da Emater-MG na execução do objeto da Ação.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.737/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.737/2012, de autoria do Sr. José Otoni Alves

Campos, do Sindicato dos Produtores Rurais de Araçuaí; da Sra. Delfina Resende

Furtado e do Sr. Nilton de Avelar Ribeiro, ambos da Prefeitura Municipal de Candeias,

solicita a restauração da Ação 4087 - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte -

do Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar - do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, incluída por meio de emenda

popular e excluída no projeto de lei de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas em 30/10/2012, em

Araçuaí, e entre 7/11/2012 e 9/11/2012, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Ação 4087 - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte - foi criada a partir de
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emenda de iniciativa popular apresentada ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe

sobre  o  PPAG  2012-2015,  aprovado  por  esta  Casa  em  dezembro  de  2011.  Na

ocasião,  argumentou-se que o Estado deveria  atuar  para incentivar a inclusão no

mercado formal dos milhares de Estabelecimentos Agroindustriais Rurais de Pequeno

Porte  -  EARPPs  -  que  estavam  na  clandestinidade,  entendendo-se  que  o

cadastramento seria o passo inicial para a regularização sanitária e ambiental desses

empreendimentos.

Tal condição de inclusão formal foi alcançada a partir da sanção da Lei nº 19.476,

de  2011,  que  dispõe  sobre  a  habilitação  sanitária  dos  EARPPs  no  Estado.  A

preparação institucional,  em especial a reestruturação da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, que teve criada a Subsecretaria de

Agricultura Familiar, além da publicação do decreto regulamentador da lei, reforçou a

ideia de que se deveria ter no PPAG 2012-2015 uma ação específica para apoiar o

cadastramento dos EARPPs, o que foi concretizado pela aprovação da mencionada

emenda de origem popular ao projeto de lei que dispunha sobre o PPAG, em fins de

2011.

Tendo em vista o fortalecimento da capacidade de atuação do poder público na

extensa  tarefa  de  inspecionar  uma  base  de  mais  de  25  mil  estabelecimentos

agroindustriais rurais de pequeno porte (segundo levantamento da Emater-MG em

2010), o governo, ao regulamentar a Lei nº 19.476, de 2011, previu a estruturação e a

coordenação  de  um  “sistema  operacional  de  inspeção  industrial  e  sanitária  de

produtos de origem animal” (art.  2º do Decreto nº 45.821, de 2011), com base na

articulação do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - com os órgãos municipais de

agricultura. Em resumo, o Estado reconhece a dimensão extraordinária da tarefa da

habilitação  sanitária  dos  EARPPs,  que  só  se  viabilizará  operacionalmente  com  a

participação  de  Sistemas  de  Inspeção  Municipais  -  SIMs.  A ação  incluída  pela

emenda popular no PPAG prevê o apoio à formação de consórcios municipais com

esse objetivo.

Em 2012, porém, a execução da Ação 4087 teve um desfecho inusitado. A Seapa,

por  meio  de  convênio,  repassou  integralmente  para  a  Prefeitura  Municipal  de

Candeias  os  recursos  financeiros  previstos  para  essa  ação  naquele  exercício  -
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R$100.000,00  -,  para  custear  a  meta  física  de  600  cadastros  de  EARPPs.  Essa

informação fez  parte  da  prestação de contas  da  Seapa  à  ALMG por  ocasião  do

monitoramento  do  PPAG  ocorrido  em  agosto  de  2012,  quando  deu  a  ação  por

executada. Por outro lado, o Município de Candeias, por meio de representante nas

audiências  públicas  da  ALMG,  declara  ter  assumido  como  meta  apenas  dez

cadastramentos  de  agroindústria,  não  tendo  atingido  nem  mesmo  essa  meta,

esvaindo-se assim os recursos alocados.

Por  sua vez,  em  sua proposta  de  revisão do PPAG para  o  exercício  de 2013,

encaminhado para apreciação desta Casa,  o governo excluiu a mencionada Ação

4087  de  seu  planejamento.  Por  entenderem  ser  inadequada  essa  exclusão,  os

autores,  por  meio  da  proposta  de  ação  legislativa  em  comento,  solicitam  a  sua

restauração.

A exclusão de ações oriundas da aprovação de emendas populares ao projeto de

lei do PPAG ocorreu com frequência na revisão do Plano para o exercício de 2013,

enviada  a  esta  Casa  pelo  Executivo.  Essa  postura  fere  a  participação  popular

incentivada pela ALMG e distorce a lógica do planejamento público. Isso porque o

PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos e as ações, mesmo que inseridas por

emendas  populares  na  ALMG,  trazem  previsão  para  todo  o  período.  Assim,  a

consideração trazida por diversos gestores de programas do Executivo de que, uma

vez executada a "emenda", referindo-se à execução orçamentária, a ação perde sua

razão  e  é  excluída  na  revisão  afronta  o  caráter  plurianual  do  Plano  e  revela  o

desentendimento  do  próprio  Poder  Executivo  quanto  ao  aspecto  do  planejamento

programático. A exclusão de ações fere também o princípio da economia processual,

pois a necessidade de restaurá-las exige retrabalho de todos os órgãos envolvidos e

das entidades da sociedade civil  participantes para recriar  o que já está pronto e

funcionando.

Pelo exposto, somos favoráveis à proposição em tela, pois, como visto, ainda há

grande número de empreendimentos a serem regularizados por meio da habilitação

sanitária. Além desse cadastramento, a ação tem ainda a finalidade de apoiar técnica

e financeiramente a formação de consórcios  intermunicipais  de inspeção sanitária

com vistas à regularização de agroindústrias rurais de pequeno porte.
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Advertimos, porém, que, na reinserção dessa ação para os anos de 2013 a 2015,

os recursos devem ser de fato utilizados pelo Estado no cadastramento de EARPPs

propriamente dito, por meio do IMA, além de serem também aplicados no apoio à

formação dos consórcios intermunicipais de inspeção, evitando-se transferências que

dificultem o adequado controle operacional das metas. Com esse fim, apresentamos,

ao final deste parecer, requerimento em que se solicita sejam encaminhados à Seapa

pedido de providências a esse respeito e pedido de informação sobre as razões do

repasse ocorrido; e seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Candeias pedido de

informações sobre a aplicação dos recursos em 2012.

Opinamos, ainda, pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013, com a finalidade de restauração da Ação 4087 para o exercício

2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.737/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Leonardo Moreira.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar

Ação: ... - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte

Unidade Orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária

Finalidade:  Cadastrar  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte

com o objetivo de iniciar  o processo de regularização sanitária e apoiar técnica e

financeiramente  a  criação  de  consórcios  intermunicipais  de  desenvolvimento  e

regularização da agroindústria rural de pequeno porte.

Produto: Empreendimento Cadastrado

Unidade de medida: Unidade

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.737/2012, do Sr. José Otoni Alves Campos, do Sindicato dos Produtores Rurais de

Araçuaí; da Sra. Delfina Resende Furtado e do Sr. Nilton de Avelar Ribeiro, ambos da

Prefeitura  Municipal  de  Candeias,  requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja

enviado ofício à Subsecretaria  de Agricultura Familiar  da Secretaria  de Estado de

Agricultura,  Pecuária e Abastecimento solicitando informações sobre as razões da

transferência dos recursos alocados na Ação 4087 - Cadastro de Agroindústria de

Pequeno  Porte  -,  no  montante  de  R$100.000,00,  para  a  Prefeitura  Municipal  de

Candeias no exercício de 2012.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.737/2012, do Sr. José Otoni Alves Campos, do Sindicato dos Produtores Rurais de

Araçuaí; da Sra. Delfina Resende Furtado e do Sr. Nilton de Avelar Ribeiro, ambos da

Prefeitura  Municipal  de  Candeias,  requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja

enviado  ao  Subsecretário  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  providências  para  que  a  Ação

Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte, para cuja reinclusão no Programa 161 -

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar - foi apresentada emenda, tenha

sua execução no exercício de 2013 realizada diretamente pelos órgãos do governo,
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evitando-se repasses volumosos a um só Município, o que dificulta o alcance das

metas físicas previstas.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.737/2012, do Sr. José Otoni Alves Campos, do Sindicato dos Produtores Rurais de

Araçuaí; da Sra. Delfina Resende Furtado e do Sr. Nilton de Avelar Ribeiro, ambos da

Prefeitura  Municipal  de  Candeias,  requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja

enviado ofício à Prefeitura Municipal  de Candeias solicitando informações sobre a

aplicação do recurso de R$100.000,00, repassados pelo governo do Estado a esse

Município a título de execução, no exercício de 2012, da ação orçamentária Cadastro

de Agroindústria de Pequeno Porte, cuja meta prevista no Plano Plurianual de Ação

Governamental do Estado era de 600 estabelecimentos cadastrados.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.742/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.742/2012, de Walter  Agostinho da Silva, do

Conselho Municipal de Saúde, encaminha sugestão de alteração do Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para  a  implantação  de  serviço  de

acompanhamento,  após  a  alta  hospitalar,  de  pacientes  em  situação  de

vulnerabilidade social, como moradores de rua, usuários de álcool e drogas e com

transtorno mental.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação legislativa  em  análise  solicita  a  implantação de  serviço  de

acompanhamento,  após  a  alta  hospitalar,  de  pacientes  em  situação  de

vulnerabilidade social, como moradores de rua, usuários de álcool e drogas e com

transtorno mental.

A população em situação de rua, de acordo com o conceito adotado no Decreto

Presidencial  nº  7.053,  de  2009,  é  um  grupo  heterogêneo  que  se  concentra  nas

grandes cidades brasileiras e em suas regiões metropolitanas; que tem na rua sua

principal  fonte  de  sustento;  cujos  pontos  em  comum  são  a  pobreza,  os  vínculos

familiares  interrompidos  ou  fragilizados  e  a  inexistência  de  moradia  convencional

regular,  e  que  faz  dos  logradouros  públicos  e  das  áreas  degradadas  espaço  de

moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, podendo utilizar-se ainda,

de unidades de acolhimento para pernoite,  de forma temporária ou como moradia

provisória.

Em relação as condições de saúde desse grupo populacional, destacam-se agravos

e doenças de maior incidência, como o alcoolismo e a dependência de outras drogas;

doenças mentais e diversas formas de sofrimento psíquico, frequentemente gerados

pela perda ou precarização dos laços familiares e sociais  e da própria identidade

social;  doenças  sexualmente  transmissíveis  em  geral,  e  aids,  em  particular;

tuberculose; e doenças dermatológicas.

A Comissão Intergestores Tripartite - CIT - editou a Resolução nº 5, em 21/11/2012,

estabelecendo diretrizes  para  a  organização  de estratégias  e  ações  por  meio  de

planos operativos para implementação de ações em saúde para a População em

Situação  de  Rua  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS.  Essa  norma

determina que cada ente federativo, por meio de sua respectiva Secretaria de Saúde,

deverá elaborar plano operativo com o objetivo de estabelecer diretrizes, estratégias

e competências para o enfrentamento das iniquidades e desigualdades que afetam a

População em Situação de Rua no acesso a ações e serviços públicos de saúde.
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Determina  também  que  o  plano  operativo  seja  estruturado  em  cinco  eixos

estratégicos: I - inclusão da População em Situação de Rua no âmbito de execução

das redes de atenção à saúde; II - promoção e vigilância em saúde para a População

em Situação de Rua; III - educação permanente em saúde na abordagem da saúde

da População em Situação de Rua; IV - fortalecimento da participação e do controle

social; e V - monitoramento e avaliação do acesso a ações e serviços de saúde pela

População em Situação de Rua.

A Resolução n° 5 estabelece,  ainda,  que cabe à Secr etaria  Estadual  de Saúde

elaborar o plano operativo, no âmbito estadual, conduzir a pactuação na Comissão

Intergestores Bipartite - CIB - e promover a sua inclusão no Plano Estadual de Saúde

e no respectivo Plano Plurianual de Ação Governamental.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  solicitando  que  elabore  o  plano

operativo estadual  para implementação de ações em saúde para a População em

Situação  de  Rua  no  âmbito  do  SUS,  conduza  a  sua  pactuação  na  Comissão

Intergestores Bipartite - CIB -, e promova a sua inclusão no Plano Estadual de Saúde

e  no  respectivo  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,  conforme  determina  a

Resolução GM nº 5, de 21/11/2012.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.742/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gustavo Valadares - Bosco.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.742/2012, de Walter Agostinho da Silva, do Conselho Municipal de Saúde, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde

solicitando que elabore o plano operativo estadual para implementação de ações em

saúde para a População em Situação de Rua no âmbito do Sistema Único de Saúde,
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conduza a sua pactuação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB - e promova a

sua  inclusão  no  Plano  Estadual  de  Saúde  e  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental, conforme determina a Resolução MS/GM/CIT nº 5, de 21/11/2012.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.754/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.754/2012, da Sra. Marília Gonçalves Andrade

de  Oliveira,  da  Associação  dos  Catadores  de  Papel,  Papelão  e  Material

Reaproveitável de Belo Horizonte - Asmare -, encaminha sugestão de alteração da

Ação 4281 - Gestão do Sistema de Transportes em Saúde -, do Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para  destinar  15  ambulâncias  para  o

Município  de  Ribeirão  das  Neves,  das  quais  5  unidades  para  a  regional  de

Justinópolis, 5 para a regional de Veneza, e 5 para o Centro.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em estudo reivindica 15 ambulâncias para o Município de Ribeirão das

Neves,  mais  especificamente  5  unidades para  a  região  de  Justinópolis,  5  para  a

regional  de  Veneza e  5 para  a  região  central,  devido  à  deficiência  do  transporte

sanitário em saúde para o atendimento da população, de acordo com a justificação da

autora.

A Secretaria de Estado de Saúde - SES - implantou a Rede de Atendimento às

Urgências e Emergências com o propósito de garantir o encaminhamento do paciente

ao ponto de atenção mais próximo e prestar uma assistência de qualidade, no menor
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tempo possível, reduzindo o número de mortes e sequelas por causas evitáveis. Essa

rede está em construção e ainda há vazios assistenciais no Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à SES solicitando apoio aos Municípios da Região Metropolitana de

Belo  Horizonte,  em  especial  Ribeirão  das  Neves,  para  aquisição  das  referidas

ambulâncias.

Conclusão

Em face do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.754/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.754/2012, de Marília Gonçalves Andrade de Oliveira, da Associação dos Catadores

de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte - Asmare -, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde

de Minas Gerais solicitando apoio aos Municípios da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, em especial Ribeirão das Neves, para aquisição de ambulâncias.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.762/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.762/2012, de autoria do Sr. Antônio Fernando

Gomes, da Delegacia de Polícia de Piumhi,  encaminha sugestão de aquisição de

patrulha rural mecanizada, com tratores e implementos agrícolas, para o atendimento

ao pequeno produtor.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada no dia 5/11/2012, em
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Piumhi, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise busca resgatar  modelo de apoio à mecanização agrícola

utilizado  durante  as  décadas  de  70  e  80,  em  especial  pelos  Programas  de

Desenvolvimento Rural Integrados - PDRIs -, que custeavam a aquisição de patrulhas

mecanizadas  compostas  de  tratores  agrícolas,  motoniveladoras  e  implementos

diversos,  os  quais  eram  alocados  numa  microrregião  e  geridos  pelas  lideranças

locais, associações ou municipalidades e prestavam serviços gratuitos ou subsidiados

a  produtores  rurais  para  melhorias  de  estradas,  preparo  de  solo,  construção  de

pequenas barragens, entre outras atividades.

Vale  comentar  que,  a  partir  desse  período,  avançaram  significativamente  as

políticas  de  desenvolvimento  agrícola.  Isso  ocorreu,  em  especial,  por  meio  do

estímulo ao associativismo e ao cooperativismo, pela disponibilização de linhas de

financiamento facilitadas para aquisição e modernização das frotas agrícolas, entre

outras  medidas  estruturantes,  gerando  um  mercado  de  oferta  de  serviços  de

mecanização  ativo  em  todo  o  Estado  ou  mesmo dando  condições  para  que  os

produtores  rurais  obtenham  seus  próprios  equipamentos.  Tanto  no  âmbito  do

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf - quanto nas linhas de

investimento para médios e grandes produtores, estão disponíveis recursos da União

aplicáveis na mecanização agrícola.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  à  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas  -  pedido  de  providências  com  vistas  a  que  estude  a  viabilidade  de

estruturar  essa  alternativa  de  política  pública,  ou  seja,  a  aquisição  de  tratores

agrícolas  e  implementos  destinados  à  mecanização  agrícola,  para  utilização  e

administração coletiva pelas associações de produtores ou pelos sindicatos rurais.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.762/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Gustavo Valadares.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.762/2012, de autoria do Sr. Antônio Fernando Gomes, da Delegacia de Polícia de

Piumhi, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente

da Fundação Rural Mineira - Ruralminas - solicitando que seja estudada a viabilidade

de  estruturar  como  alternativa  de  política  pública  a  formação  de  patrulhas

mecanizadas por  meio da aquisição de tratores agrícolas  e  implementos diversos

pelo Estado para utilização e administração coletiva,  por meio de associações de

produtores ou de sindicatos rurais.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.786/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.786/2012, do Sr.  Geraldo Heleno Lopes, do

Conselho Estadual de Saúde, encaminha sugestão de alteração do Programa 002 -

Saúde Integrada -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para incluir uma ação de “Gestão da Rede” com a finalidade de implantar um plano

estadual de cargos, carreira e salários no Sistema Único de Saúde - SUS.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita a criação de uma ação intitulada

“Gestão da Rede” no Programa 002 - Saúde Integrada -, do PPAG 2012-2015, com o

objetivo  de  implantar  um  plano  estadual  de  cargos,  carreira  e  salários  para  os

trabalhadores  do  SUS.  O  autor  da  proposta  afirma  na  justificativa  de  sua

apresentação que, para a execução eficiente de ações e serviços públicos de saúde,

é  necessário  estruturar  o  SUS,  com  possibilidade  de  carreira  para  todos  os

profissionais de saúde.

Primeiramente, informamos que, na instituição do SUS, a Lei Federal nº 8.080, de

19/9/90,  estabeleceu  que  são  diretrizes  do  sistema  a  descentralização  político-

administrativa,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo  e  ênfase  na

descentralização  dos  serviços  para  os  Municípios.  Dessa  forma,  as  ações  e  os

serviços de saúde são executados sobretudo nos Municípios, que são responsáveis

pela  contratação  de  seus  profissionais  e  consequentemente  pela  elaboração  dos

planos de cargos, carreiras e salários.

Contudo,  há  também  servidores  da saúde vinculados à administração estadual.

Nesses casos, a Constituição Estadual estabelece, no art. 66, III, “b”, que a criação

de cargos e a fixação da respectiva remuneração constitui matéria de competência

privativa do Governador do Estado.

Assim, no exercício de sua competência, o Governador do Estado instituiu, na Lei

nº 15.462, de 13/1/2005, as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder

Executivo.

Conforme  explicitado,  a  implantação  de  Plano  Estadual  de  Cargos,  Carreira  e

Salários  para  os  trabalhadores  do  SUS  não  é  matéria  afeta  ao  PPAG,  por  isso

opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.786/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.
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André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.835/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.835/2012,  de  Rômulo  Luiz  Campos,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

encaminha sugestão de alteração de meta financeira da Ação 1133 - Rede Mineira do

Trabalho -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para

R$4.120.000,00 .

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a alterar meta financeira da Ação 1133 - Rede Mineira

do Trabalho - para R$4.120.000,00, valor proporcional ao previsto para 2014 e 2015.

A Ação 1133 integra o Programa 003 - Melhor Emprego - e tem como finalidade

promover a articulação das políticas públicas de trabalho e emprego de Minas Gerais,

visando à oferta de serviços integrados e à excelência no atendimento ao cidadão,

potencializando a geração de renda. Os serviços serão ofertados nas Unidades de

Atendimento Integrado - UAI.

As  metas  física  e  financeira  previstas  para  2013  da  Ação  1133  são,

respectivamente, 10 unidades de atendimento, e R$500.000,00. Para 2014 a previsão

é de 20 unidades e R$8.240.000,00 e para 2015, 40 unidades e R$16.414.008,00. De

acordo com a justificativa do proponente, os valores para 2013 são insuficientes em

comparação com os valores previstos para os outros dois anos.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - os valores

previstos  para  2013  se  justificam  pelas  redefinições  da  ação  Rede  Mineira  do
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Trabalho. Em um primeiro momento, 2013, optou-se por priorizar a modelagem dos

processos para depois viabilizar a integração dos serviços prestados nas UAIs, desde

que os processos estejam mapeados e padronizados. Assim, a implementação dos

serviços está prevista para os anos de 2014 e 2015, o que justifica a previsão de um

valor menor para 2013.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.835/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.837/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.837/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da

entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a supressão do art. 8° do projeto da Lei

Orçamentária Anual - LOA.

A proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  6  a  13  de

novembro,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2013.

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexada a

Proposta de Ação Legislativa nº 1.839/2012, também de autoria do Sr. Juliano Torres,

da  entidade  Estudantes  pela  Liberdade,  conforme  determina  o  art.173,  §  2º,  do

Regimento Interno.

Publicadas  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vêm  as  propostas  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

As propostas em questão sugerem a supressão do dispositivo da Lei Orçamentária

Anual que permite ao Poder Executivo realizar alterações (créditos suplementares)



1225
____________________________________________________________________________

em seu orçamento até o limite de 10%, bem como no orçamento de investimento das

empresas  controladas  pelo  Estado.  Inicialmente,  vale  dizer  que  o  disposto  nos

referidos artigos é faculdade garantida pela Constituição Federal de 1988, que prevê,

em  seu  art.  165,  §  8º,  que  a  Lei  Orçamentária  poderá  conter  autorização  para

abertura de créditos suplementares. O referido parágrafo assim dispõe:

“Art. 165 - (…)

§ 8º  -  A lei  orçamentária  anual  não  conterá  dispositivo  estranho à  previsão  da

receita e à fixação da despesa,  não se incluindo na proibição a autorização para

abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que

por antecipação de receita, nos termos da lei”.

Tal autorização visa conceder maior dinamismo à gestão orçamentária, permitindo

atender,  com tempestividade, às despesas necessárias à adequada execução das

políticas públicas,  bem como aquelas imprevistas. Nesse sentido, entendemos ser

improcedente a sugestão popular de supressão de dispositivo da LOA, tendo em vista

a possibilidade de ocasionar severas obstruções à execução das políticas públicas.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  rejeição  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.837/2012.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.842/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.842/2012, do Sr. Fernando Sousa Vilefort, da

Defensoria Pública de Minas Gerais,  sugere a construção de sede da Defensoria

Pública no Município de Araxá, por meio de alteração na Ação 4033 - Construção e

Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  e  a  criação  de  cargos  de  psicólogos  e

assistentes sociais nos quadros dos servidores administrativos da Defensoria Pública

do Estado.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  22/10/2012,  em
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Araxá, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei

nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  duas  sugestões  que

abordavam temas semelhantes, visa à melhor estruturação dos serviços prestados

pela  Defensoria  Pública  no  Estado,  com  o  fito  de  oferecer  assistência  mais

especializada  aos  hipossuficientes.  Essas  sugestões  foram  coletadas  durante

audiência pública realizada em 22/10/2012, em Araxá, e, mediante análise, concluiu-

se que todas incidem sobre a Ação 4033 - Construção e Reforma das Unidades da

Defensoria Pública -, do Programa 726 - Acesso à Justiça -, do PPAG 2012-2015.

Elas  solicitam  especificamente  a  construção  da  sede  da  Defensoria  Pública  no

Município de Araxá e a nomeação de um psicólogo e de um assistente social para

cada um dos escritórios do referido órgão no Estado.

Entende-se  tratar  de  demanda  procedente,  por  seu  manifesto  interesse  social,

legitimidade política e amparo legal. Afinal, os arts. VII e XXI da Declaração Universal

dos Direitos Humanos proclamam que “todos são iguais perante a lei e têm direito,

sem qualquer distinção, a igual proteção” e que “todo ser humano tem igual direito de

acesso ao serviço público do seu país”. Ora, o direito à justiça pública como serviço

universal  é  o  mínimo  das  garantias  à  igualdade  perante  a  lei  e  à  proteção  dos

cidadãos.

Eis por que a Constituição Federal de 1988 afirma, no art. 5o, LXXIV, que o Estado

tem o dever de prestar “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência  de  recursos”.  Para  tentar  romper  a  barreira  censitária  efetivamente

existente  na  sociedade  brasileira  para  o  exercício  dos  direitos,  desdobrou  esse

enunciado  formal  na  criação  da  Defensoria  Pública:  o  art.  134  a  define  como

“instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação

jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”.
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Restou aos Estados membros organizarem suas Defensorias Públicas, o que, no

caso de Minas Gerais, ocorreu em sua Constituição Estadual, de 1989, na Seção IV,

Subseção II. O art. 130 é taxativo ao frisar a universalidade dos serviços, para além

de conjunturas e governos singulares,  fechando todas as brechas para quaisquer

relativizações e evasivas: “É obrigatória a criação de órgão da Defensoria Pública em

todas as comarcas”. A Lei Complementar no 65, de 2003, que organiza a Defensoria

Pública  do  Estado,  repete  o  dever,  como  que  para  explicitá-lo  ainda  mais:  “É

obrigatória a instalação de Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado”.

Diante disso, opina-se pelo acolhimento da proposta em tela, inclusive porque a

melhoria  da  estrutura  física  e  administrativa  da  Defensoria  Pública  promoverá  a

melhor atuação da Instituição, facilitando a resolução de inúmeros processos com

maior agilidade.

No  entanto,  algumas  particularidades  devem  ser  observadas  de  modo  a

encaminhá-la  de  forma  adequada,  a  começar  pela  competência  para  criação  de

cargos administrativos da Defensoria Pública. De acordo com disposto no art. 66, III,

f,  da  Constituição  do  Estado,  cabe  privativamente  ao  Governador  inaugurar  o

processo  legislativo  para  edição  de  lei  que  vise  organizar  a  Defensoria  Pública

estadual. E a criação de cargos públicos de psicólogo e assistente social nos quadros

desse órgão diz respeito à sua organização administrativa, necessitando da edição de

lei cuja iniciativa é do Chefe do Poder Executivo estadual. Assim sendo, sugere-se a

apresentação de requerimento em que se solicite ao Governador do Estado avaliar a

possibilidade de criação dos cargos  de  psicólogo e  assistente  social  na estrutura

organizacional da Defensoria Pública, em número suficiente para atuar em todas as

comarcas de Minas Gerais.

No que toca aos recursos necessários à construção da sede da Defensoria Pública

no Município de Araxá, opina-se pela alteração da meta financeira da Ação 4033 -

Construção e Reforma das Unidades da Defensoria Pública -, do Programa 726 -

Acesso à Justiça -, do PPAG 2012-2015, e pela especificação da destinação desses

recursos na LOA, para o exercício 2013.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento e de emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a
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revisão  do  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  de  2013,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.471/2012,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.842/2012 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Ação:  4033  -  CONSTRUÇÃO  E  REFORMA DE  UNIDADES  DA DEFENSORIA

PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$10.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4033 - Construção e Reforma de Unidades da Defensoria Pública

- Construção de sede da Defensoria Pública em Araxá (Alto Paranaíba) (despesas de

capital)

Região beneficiada: Alto Paranaíba

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$150.000,00

Valor total das emendas: R$150.000,00
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Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$150.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.842/2012,  de  Fernando Sousa Vilefort,  da Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Governador  do

Estado  solicitando  avaliar  a  possibilidade  de  criação  dos  cargos  de  psicólogo  e

assistente  social  na  estrutura  organizacional  da  Defensoria  Pública,  em  número

suficiente para atuar em todas as comarcas de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, … de … de ….

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.845/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.845/2012, do Sr. Wellerson Eduardo da Silva

Corrêa,  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DPMG  -,  e  outros,

encaminha  sugestão  de  restauração  do  Programa  Associado  107  -  Rede  de

Capacitação  e  Promoção  da  Cultura  da  Paz  nas  Escolas  -,  no  âmbito  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5/11 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise,  resultante  da  aglutinação  de  seis

sugestões de alteração ao PPAG apresentadas que abordam temas semelhantes,

objetiva restaurar o Programa Associado 107 - Rede de Capacitação e Promoção da
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Cultura da Paz nas Escolas -, para o exercício 2013. Esse programa foi excluído do

planejamento do Estado para o exercício de 2013 sob justificativa de que poderia “ser

executado  em  outro  projeto/atividade  do  Programa  271  -  Melhoria  da  Educação

Básica”.

A inserção do mencionado programa no PPAG 2012-2015 ocorreu  por  meio  de

emenda  da  Comissão  de  Participação  Popular,  apresentada  para  atender a

demandas que surgiram no fórum técnico “Segurança nas escolas - por uma cultura

de paz”, realizado por esta Casa em 2011. O objetivo do programa era desenvolver,

em parceria com representantes de órgãos públicos e de organizações civis, ações

voltadas à prevenção da violência no ambiente escolar e à promoção da cultura de

paz nas escolas.

No âmbito do programa, a Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a

Defensoria Pública e a Comissão de Representação do fórum técnico Segurança nas

Escolas,  vinha  desenvolvendo,  desde  julho  de  2012,  encontros  regionais  para

promover  a  paz escolar  por  meio  da  realização do  Fórum  de Promoção  da Paz

Escolar - Forpaz -, que objetiva fomentar a articulação em rede para a prevenção e

resolução de problemas relacionados à violência no ambiente escolar.

O Forpaz teve início em 2007, sob a coordenação da Defensoria Pública e suas

atividades se restringiam a Belo Horizonte e Região Metropolitana. Com os recursos

advindos  da  inclusão  do  Programa  107  no  PPAG,  foi  possível  expandir  suas

atividades às demais regiões do Estado.  No planejamento para 2012,  previu-se a

realização de encontros  regionais  em seis  cidades polos.  Foram realizados  cinco

desses encontros,  que ocorreram em Juiz de Fora,  Divinópolis,  Patrocínio, Ubá e

Itajubá.

Os resultados dos encontros  regionais  são concretos.  A Escola Estadual  Nossa

Senhora do Sagrado Coração, localizada em uma das áreas com maiores índices de

criminalidade  do  Município  de  Divinópolis,  transformou-se  num  exemplo  da

efetividade  das  ações  executadas  no  âmbito  do  programa.  No  encontro  regional

realizado em agosto de 2012, foram debatidas novas estratégias para lidar com a

violência, e sua aplicação ocasionou uma redução considerável dos conflitos nessa

escola.
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Entendemos  que  a  restauração  do  Programa  107,  bem  como  de  suas  ações,

permitirá  à  sociedade  acompanhar  de  forma  efetiva  a  atuação  do  Estado  no

enfrentamento à violência escolar.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.845/2012 na forma da emenda anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: .... - Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Unidade Responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo:  DESENVOLVER,  EM  PARCERIA  COM  REPRESENTANTES  DE

ÓRGÃOS  PÚBLICOS  E  DE  ORGANIZAÇÕES  CIVIS,  AÇÕES  VOLTADAS  À

PREVENÇÃO  DA VIOLÊNCIA NO  AMBIENTE  ESCOLAR  E  À  PROMOÇÃO  DA

CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS.

Objetivos Estratégicos:

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO

DESEMPENHO

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

Resultados Finalísticos:

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)

- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

Ação: .... - CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE
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Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  PROMOVER,  POR  MEIO  DE  PROJETOS  ESPECÍFICOS,  A

DISCUSSÃO ENTRE OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE A

DIVERSIDADE NO AMBIENTE DA ESCOLA,  DE FORMA A CONSCIENTIZÁ-LOS

PARA A IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES

DE  CADA  SEGMENTO,  EM  SUAS  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS,  ÉTNICAS,

SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS E DE GÊNERO.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

* -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Ação: .... - CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  IMPLEMENTAR  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  SOBRE  SEGURANÇA

NAS  ESCOLAS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS,  BEM

COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO.

Unidade de medida: PROFISSIONAL

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.846/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.846/2012, da Sra. Roberta de Mesquita Ribeiro,

da Defensoria Pública do Estado, encaminha proposta de alteração da Ação 1099 -

Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada - do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, de forma a garantir recursos para a

implantação de núcleos itinerantes da Defensoria Pública, destinados ao atendimento

de grupos vulneráveis.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre 5 e 13/11/2012,
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em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  duas  sugestões  que

abordavam  temas  conexos,  relacionados  aos  núcleos  itinerantes  da  Defensoria

Pública de Minas Gerais, objetiva garantir a presença do Estado nas comunidades

carentes,  prestar  assistência  judiciária  aos  hipossuficientes  e  promover  a

conscientização  acerca  da  cidadania  e  da  solução  pacífica  de  conflitos.  Essas

sugestões foram coletadas nas audiências públicas realizadas entre 5 e 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de aprimorar o Projeto de Lei nº 3.472/2012, que

dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013,  e incidem

sobre a Ação 1099 - Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -

do Programa 720 - Acesso à Justiça.  Elas solicitam alterações na finalidade e na

meta física da referida ação, de modo a nela especificar uma melhor estruturação dos

núcleos itinerantes da Defensoria Pública, para que esta possa ampliar sua atuação

em aglomerados e comunidades vulneráveis por meio da realização de atendimentos,

bem como da promoção da educação em direitos humanos e do fortalecimento da

conscientização  cidadã e  da  conciliação  e  mediação  de  conflitos.  Tais  sugestões

também  especificam  a  aquisição  de  veículos  adaptados  para  tais  atividades,  a

exemplo do que já vem sendo utilizado dentro do projeto Defensoria em Ação.

As demandas por uma melhor estruturação da Defensoria Pública em Minas Gerais

têm  sido  uma  constante  nos  eventos  promovidos  pela  ALMG,  os  quais  sempre

contam  com a  presença  e  a  participação ativa  de  seus  representantes.  No caso

específico da proposição em comento, evidencia-se a ênfase nos núcleos itinerantes

visando  à  assistência  a  públicos  marginalizados.  Entende-se  tratar  de  demanda

procedente, por seu manifesto interesse social, legitimidade política e amparo legal.

Vejamos por quê.
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A Constituição Federal de 1988 afirma, no art. 5o, LXXIV: o Estado tem o dever de

prestar “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de

recursos”.  Para  tentar  romper  a  barreira  censitária  efetivamente  existente  na

sociedade brasileira para o exercício dos direitos, desdobrou esse enunciado formal

na criação da Defensoria Pública: o art. 134 a define como “instituição essencial à

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em

todos os graus, dos necessitados”. Coube aos Estados membros organizarem suas

defensorias públicas, o que, no caso de Minas Gerais, ocorreu em sua Constituição

Estadual,  de  1989,  na  Seção  IV,  Subseção  II.  O  art.  130  é  taxativo  ao  frisar  a

universalidade  dos  serviços,  para  além  de  conjunturas  e  governos  singulares,

fechando todas as brechas para quaisquer relativizações e evasivas: “É obrigatória a

criação de órgão da Defensoria Pública em todas as comarcas”. A Lei Complementar

no 65, de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, repete o dever, como

que para explicitá-lo ainda mais: “É obrigatória a instalação de Defensoria Pública em

todas as comarcas do Estado”.

No entanto,  os  dados revelam uma realidade bastante distinta do que dispõe e

pretende o texto da lei. Mapa apresentado pela Defensoria Pública de Minas Gerais

em  debate  público  realizado  em  14/5/2010,  nesta  Casa,  destaca  que,  das  298

Comarcas do Estado, apenas 110 estavam, naquela data, providas com pelo menos

um Defensor Público e, mesmo nelas, havia carência de profissionais. Note-se que já

houve  melhoras  nesse  quadro,  mediante  a  nomeação  de  Defensores  Públicos

aprovados em concurso e a instalação do órgão em comarcas antes desprovidas de

sua  atuação,  mas  ainda  não  se  atingiu  a  situação  ideal.  Assim,  a  atuação  da

Defensoria Pública por meio de núcleos itinerantes mostra-se não só relevante, mas

também necessária como meio de viabilizar o acesso do cidadão hipossuficiente à

Justiça e a concretização de seus direitos.

Outro aspecto que confere procedência à proposta em análise é sua intenção de

promover  a educação em direitos  humanos e o fortalecimento da conscientização

cidadã e da conciliação e mediação de conflitos. No que toca ao intuito da educação

em direitos humanos, esta é universalmente reconhecida como um dos instrumentos

mais relevantes na promoção desses direitos, tanto no plano formal quanto no não
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formal,  na  medida  em  que propicia  a  conscientização acerca  deles  e  da  postura

cidadã, possibilitando a identificação de violações de direitos, bem como a prevenção

de futuras violações.

No caso do fortalecimento da conciliação e da mediação, mesmo consideradas as

particularidades de cada um desses instrumentos para a solução pacífica de conflitos

(que não são poucas),  ambas constituem meios de se buscar e de se acessar a

Justiça bastante relevantes no atual cenário brasileiro. Afinal, conciliação e mediação

são  caracterizadas  sobretudo  pela  rapidez  e  pela  informalidade  e  assumem

importância  ainda  maior  se  cotejadas  com  dados  relativos  ao  funcionamento  do

Poder Judiciário, os quais em geral apontam para a morosidade na tramitação dos

processos e para a insuficiência de quadros e recursos em face de uma demanda

cada vez mais  crescente.  Sendo assim,  conciliação e  mediação são não apenas

meios legítimos para o acesso à Justiça, tanto no sentido formal quanto no material,

mas também caminhos para uma prestação jurisdicional  tempestiva e efetiva com

vistas  a  um mesmo fim:  a  solução de  conflitos  de  forma mais  célere,  pacífica  e

também justa, já que eficaz e a tempo.

Diante  disso,  reitera-se  a  procedência  da  proposta  em  tela,  inclusive  porque  a

ampliação da presença da Defensoria Pública, por meio dos núcleos itinerantes, é um

poderoso instrumento para desafogar o Judiciário, seja pela maior conscientização

acerca de direitos, seja pela resolução de conflitos por meios alternativos, o que, em

última instância, soluciona vários processos com maior agilidade. Isso evita, ainda, a

irracionalidade de gastos com advogados dativos, cujas remunerações têm passado

por  longos  litígios  que  imobilizam  Procuradores  e  que,  invariavelmente,  geram

sentenças desfavoráveis ao Estado, onerando os cofres públicos.

Em  face  desses  esclarecimentos,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em

análise na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a

revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2013,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.471/2012,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2013.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.846/2012  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  3.471  e  3.472/2012

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Bosco - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de finalidade:

Para: IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, em

particular núcleos itinerantes,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO AOS PÚBLICOS

CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO

MULHERES,  IDOSOS,  CRIANÇAS,  ADOLESCENTES,  CONSUMIDORES,

PORTADORES  DE  DEFICIÊNCIA,  INCLUSIVE  DEFICIENTES  MENTAIS  E

AUTISTAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 500.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Valor: R$500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  1099  -  Implantação  de  Núcleos  de  Assistência  Jurídica

Especializada  -  Implantação  de  núcleos  itinerantes  da  Defensoria  Pública,  com

aquisição e adequação de veículo para tal (despesas de capital).

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$500.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$500.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$500.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.847/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.847/2012,  da  Sra.  Maria  Amélia  Corrêa

Guimarães, da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -, e outros, encaminha

proposta de alteração na Ação 4379 - Custódia e Ressocialização de Presos -, do

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  de  forma  a

proporcionar a ressocialização dos egressos e a criação, nas unidades prisionais, de

medidas específicas para o acautelamento de presos idosos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre 5 e 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise, resultante da aglutinação de duas propostas com objetivos

assemelhados,  busca  destinar  recursos  para  viabilizar  a  adoção  de  medidas

específicas  para  o  cumprimento  de  pena  privativa  de  liberdade  por  condenados

idosos e, assim, buscar a ressocialização deles.

A Constituição Federal  prevê a individualização -  legal,  judicial  e  executiva -  da

pena  privativa  de  liberdade  como  direito  fundamental  (art.  5º,  XLVI)  e  assinala

expressamente o direito público subjetivo à execução da pena privativa de liberdade

em estabelecimento penal adequado à natureza do delito e ao sexo e à idade do seu

autor (art. 5º, XLVIII).

A Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210, de 1984) buscou dar concretude a

esses direitos fundamentais, ao prever que as penas privativas de liberdade aplicadas
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ao condenado maior de 60 anos deverão ser cumpridas em estabelecimento próprio e

adequado à sua condição pessoal (art. 82, § 1º).

Nesse  passo,  é  impositivo  ressaltar  que  o  cumprimento  da  pena  privativa  de

liberdade tem por objetivo, entre outros, a prevenção especial positiva (sob o viés da

ressocialização do apenado) e negativa (buscando impedir,  com a segregação do

condenado,  que  ele  persevere  na  prática  delitiva).  Para  tanto,  é  indispensável  a

existência de estabelecimentos penais onde a dignidade do preso seja respeitada e

observe sua condição pessoal, em especial de pessoa idosa, assim considerados os

maiores de 60  anos.  Naturalmente,  a  existência  de  estabelecimentos penais  com

essas  características  pressupõe  a  previsão  de  recursos  financeiros  para  sua

implementação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  pedido  de  providências  à

Secretaria de Estado de Defesa Social.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.847/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.847/2012, da Sra. Maria Amélia Corrêa Guimarães e outros, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado ofício  à  Secretaria  de  Estado  de Defesa Social

solicitando  a  adequação  dos  estabelecimentos  prisionais  do  Estado  para  o

cumprimento de medidas privativas de liberdade por presos maiores de 60 anos, na

forma preconizada pelo art. 82, §1º, da Lei de Execução Penal.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.848/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.848/2012,  da  Sra.  Valéria  Evangelista,  do

Conselho de Criminologia e Política Criminal - CCPC -, sugere alteração na finalidade

da Ação 4321 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de

Medidas  Socioeducativas  em  Meio  Fechado  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo alterar a finalidade da Ação 4321 do PPAG

2012-2015. Essa ação tem por finalidade propiciar o rompimento da prática infracional

e  a  redução  da  sensação  de  impunidade,  mediante  atendimento  qualificado  ao

adolescente durante a trajetória no sistema socioeducativo, garantindo-lhe acesso à

escolarização,  profissionalização,  cultura,  esporte,  lazer,  atendimento  técnico,

assistência  à  saúde  e  acompanhamento  à  família,  através  de  uma  equipe

multidisciplinar e de infraestrutura e logística adequadas. A alteração proposta sugere

adequação da finalidade da ação de forma a reforçar o caráter educativo das medidas

socioeducativas.

Conforme o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão.
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A Lei Federal nº 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -,

define  crianças  e  adolescentes  como  pessoas  em  condição  peculiar  de

desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte da família,

da  sociedade e  do  Estado.  O  ECA os  define,  ainda,  como sujeitos  de  direitos  e

estabelece  uma  política  de  atendimento  composta  de  medidas  protetivas,

socioeducativas e pertinentes aos pais e responsáveis. A efetivação dos direitos da

criança e do  adolescente é  dever  da família,  da comunidade,  da  sociedade e do

poder público.

Ainda  conforme  o  ECA,  verificada  a  prática  de  ato  infracional  por  parte  dos

adolescentes,  a autoridade competente poderá aplicar  o cumprimento de medidas

socioeducativas.  A  medida  aplicada  ao  adolescente  levará  em  conta  a  sua

capacidade  de  cumpri-la,  as  circunstâncias  e  a  gravidade da infração e  possuirá

cunho pedagógico. Assim, julgamos oportuno alterar a finalidade da Ação 4321 e da

Ação 4092 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei -, de forma a adequar

o  texto  para  reforçar  o  caráter  educativo  das  medidas  socioeducativas,  retirando

termos que possam remeter à ideia de punição.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, com vistas a alterar a finalidade das Ações 4321 e

4092.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.848/2012 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Bosco - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação: 4321 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO

Mudança de finalidade:

Para:  Prestar  ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A
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TRAJETÓRIA  NO  SISTEMA  SOCIOEDUCATIVO,  ESPECIFICAMENTE  NAS

UNIDADES  DE  INTERNAÇÃO  E  SEMILIBERDADE,  GARANTINDO  ACESSO  A

ESCOLARIZAÇÃO,  PROFISSIONALIZAÇÃO,  CULTURA,  ESPORTE,  LAZER,

ATENDIMENTO  TÉCNICO,  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE  E  ACOMPANHAMENTO  À

FAMÍLIA,  POR  MEIO  DE  UMA  EQUIPE  MULTIDISCIPLINAR  E  DE

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADAS, visando sua inserção na sociedade

e prevenção à reincidência.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação: 4092 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Mudança de finalidade:

Para: PROPICIAR a inserção social do adolescente autor de ato infracional  e a

prevenção da reincidência, MEDIANTE O APOIO E O FOMENTO ÀS VAGAS PARA

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.850/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.850/2012, da Sra. Renata dos Santos Vieira, da

Frente  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Minas  Gerais,  e

outros, sugere restauração, no Programa 139, da Ação 4093 - Apoio à Estruturação e

ao Reaparelhamento de Unidades Socioeducativas -, excluída no projeto de lei de

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, exercício

2013, e alteração no Programa 020 - Infraestrutura de Defesa Social -, de forma a

garantir recursos para promover o atendimento aos adolescentes em conflito com a

lei e aos egressos do sistema socioeducativo, bem como para implantar um centro

socioeducativo em Barbacena.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício 2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo a restauração de ação no Programa 139 -

Programa  de  Apoio  à  Ampliação  e  à  Melhoria  dos  Sistemas  Prisionais  e

Socioeducativos - e garantir recursos para promover o atendimento aos adolescentes

em conflito com a lei  e  aos egressos do sistema socioeducativo, bem como para

implantar um centro socioeducativo em Barbacena.

Conforme o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de

colocá-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão.

A Lei Federal nº 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -,

define  crianças  e  adolescentes  como  pessoas  em  condição  peculiar  de

desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte da família,

da  sociedade e  do  Estado.  O  ECA os  define,  ainda,  como sujeitos  de  direitos  e

estabelece  uma  política  de  atendimento  composta  de  medidas  protetivas,

socioeducativas e pertinentes aos pais e responsáveis. A efetivação dos direitos da

criança e do  adolescente é  dever  da família,  da comunidade,  da  sociedade e do

poder público.

Ainda  conforme  o  ECA,  verificada  a  prática  de  ato  infracional  por  parte  dos

adolescentes,  a autoridade competente poderá aplicar  o cumprimento de medidas

socioeducativas.  A  medida  aplicada  ao  adolescente  levará  em  conta  a  sua

capacidade de cumpri-la,  as  circunstâncias  e  a  gravidade da infração e  possuem

cunho pedagógico.

Assim, verifica-se a necessidade de o Estado organizar e criar meios que permitam

à criança  e  ao  adolescente  terem  garantidos  os  seus  direitos,  assegurados  pela

Constituição Federal e pelo ECA. Faz-se necessário criar estrutura de atendimento
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qualificado  aos  adolescentes  em  conflito  com  a  lei,  bem  como implantar  centros

socioeducativos em regiões carentes dessas unidades. A proposta em análise tem

esse objetivo. Salientamos que há previsão de recursos na Ação 4321 - Atendimento

ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de Medidas Socioeducativas

em Meio Fechado - para o reaparelhamento de unidades socioeducativas. Não há,

portanto, necessidade de restaurar a Ação 4093, excluída do projeto de lei de revisão

do PPAG 2012-2015, conforme proposto. Julgamos oportuno alterar a finalidade da

Ação 1206 de forma a adequar o texto para reforçar o caráter educativo das medidas

socioeducativas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2013, com vistas a alterar a finalidade da Ação 1206, e de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  pedido  de  providências  à

Secretaria de Estado de Defesa Social para que avalie a possibilidade de implantar

um centro socioeducativo em Barbacena, tendo em vista a competência do Poder

Executivo para efetivação dessa medida.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.850/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIIVAS

Mudança de finalidade:

Para: PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A

TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, PELA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS

CENTROS  SOCIOEDUCATIVOS,  E  PROMOÇÃO  DA  INFORMATIZAÇÃO  E

INTEGRAÇÃO  OPERACIONAL  DE  ÓRGÃOS  DE  DEFESA SOCIAL  E  JUSTIÇA

JUVENIL, GARANTINDO ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO,
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CULTURA, LAZER, ENFIM, PROMOVENDO A RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DE

UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA ADEQUADAS.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.850/2012,  apresentada por Renata dos Santos Vieira, da Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social, solicitando

que  se  avalie  a  possibilidade  de  implantação  de  um  centro  socioeducativo  em

Barbacena.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.853/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.853/2012, do Sr. Alexandro Martins Moreira, do

Instituto Elo, e outros, sugere alteração no Programa 034 - Minas Mais Segura -, do

Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, de forma a garantir

maiores  investimentos  para  os  programas  de  prevenção  à  criminalidade,

especificamente o programa Mediação de Conflitos, e proporcionar o atendimento

das  comunidades  indígenas  que  se  encontram  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta  em  estudo,  resultante  da  aglutinação  de  três  propostas  conexas,

objetiva  incrementar  as  políticas  públicas  de  prevenção  social  à  criminalidade  do

Estado no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015. A primeira

proposta sugere a criação de ação nova com o objetivo de garantir mais recursos

para a execução de projetos de prevenção social à criminalidade que fomentem a

participação popular  e comunitária.  Por meio da segunda proposta, a comunidade

indígena  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  pleiteia  a  instalação  de  um

Centro  de  Prevenção  à  Criminalidade  que atenda  especificamente  a  comunidade

indígena que se encontra na região, com vistas a garantir o acesso dessa população

aos programas Mediação de Conflitos e Fica Vivo. Embora residentes fora de aldeias

e em áreas densamente urbanizadas, há na Região Metropolitana de Belo Horizonte

silvícolas  que  se  autodeclaram  dessa  forma,  o  que  é  compatível  com  as

determinações  da  Declaração  das  Nações  Unidas  sobre  os  Direitos  dos  Povos

Indígenas, a qual reafirma o direito dos silvícolas à autodeterminação e reconhece o

direito de subsistência e o direito a terras, territórios e recursos. A terceira proposta

sugere a ampliação de investimentos nos programas de prevenção à criminalidade,

especialmente no que concerne ao programa Mediação de Conflitos.

São políticas públicas de prevenção social da criminalidade aquelas que incidem

sobre fatores considerados propulsores das condutas violentas. Envolvem ações que

buscam desarmar tendências criminosas junto a públicos e territórios específicos que,

estatisticamente,  concentram  taxas  representativas  de  violência.  Conforme

classificação de intervenções utilizada pela Secretaria de Estado de Defesa Social -

Seds -, as ações de prevenção primária são realizadas diretamente nas áreas de

maior  incidência  criminal,  e  dois  programas  foram  elaborados  nesse  nível  de

intervenção: o Fica Vivo e o Mediação de Conflitos. Como a definição dos locais de

implementação e a ampliação desses programas pressupõem a análise de requisitos

técnicos pelo Poder Executivo, opinamos pelo acolhimento da proposição em análise

na  forma  de  requerimentos  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  pedido  de

providências à Seds, com vistas à realização de estudos de viabilidade acerca da

ampliação do escopo da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade -, no PPAG 2012-
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2015, de forma a acolher a participação da comunidade na articulação dos eventos

de prevenção à criminalidade, e acerca da implantação de ações de prevenção à

criminalidade em comunidades indígenas, com atividades de mediação de conflitos e

do programa Fica Vivo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.853/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.853/2012, de Alexandro Martins Moreira, do Instituto Elo, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social,

solicitando a realização de estudo de viabilidade acerca da ampliação do escopo da

Ação  4169  -  Prevenção  à  Criminalidade  -,  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  de  forma  a  acolher  a  participação  da

comunidade na articulação dos eventos de prevenção à criminalidade.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.853/2012, de Alexandro Martins Moreira, do Instituto Elo, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social,

solicitando a realização de estudo de viabilidade acerca da implantação de ações de

prevenção à criminalidade em comunidades indígenas, com atividades de mediação

de conflitos e do programa Fica Vivo.

Sala das Reuniões, … de ... de ....
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André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.855/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.855/2012, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema, do Ministério Público - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, sugere

alteração no Programa 21 - Gestão Integrada de Defesa Social -, do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para incluir a ação "Criação da Seção

de  Sexologia  Forense  na  Estrutura  do  Instituto  Médico  Legal",  com  dotação

orçamentária no valor de R$100.000,00.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo alterar o Programa 21 do PPAG 2012-2015,

de forma a criar a Seção de Sexologia Forense na estrutura do Instituto Médico Legal.

Esse programa tem por finalidade promover a qualidade da atuação e integração de

ações e informações do Sistema de Defesa Social, com vistas a promover a redução

da violência e criminalidade e o aumento da proteção pública.

O Instituto Médico Legal - IML - é órgão de natureza técnico-científica da estrutura

da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  com  atribuições  de  polícia  judiciária

relacionadas a investigações e demais encaminhamentos jurídicos. A implantação de

um departamento específico de sexologia forense na estrutura do IML irá contribuir

efetivamente  com  as  atividades  integrantes  da  ação  investigativa,  para  o

estabelecimento  das  causas,  circunstâncias  e  autoria  das  infrações  penais  que

envolvem crimes contra a dignidade sexual, através da captação e preservação dos

elementos  indicativos  de  autoria  e  materialidade dessas  infrações,  bem como do
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treinamento dos profissionais responsáveis pelo atendimento às vítimas de violência

sexual e pela Cadeia de Custódia - Protocolo de Humanização do Atendimento às

Vítimas de Violência Sexual.

No  entanto,  para  atendimento  da  proposta,  opina-se  pela  alteração  da  meta

financeira  da  Ação  1111  -  Delegacia  Modelo  -  com  destinação  de  recursos  e

especificação do objeto do gasto para capacitação de profissionais do IML para ações

de sexologia forense.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013, e de requerimentos em

que se solicite seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social e à

Chefia  da  Polícia  Civil  pedindo  estudos  de  viabilidade  da  criação  de  seção  de

sexologia forense na estrutura do IML e informando o acréscimo de R$100.000,00 na

Ação  1111,  para  a  capacitação  de  profissionais  do  IML  em  sexologia  forense.

Ressalte-se que essa ação já conta com a implantação do protocolo de humanização

das vítimas de violência sexual em sua finalidade.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.855/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.471/2012 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Bosco - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 3.471/2012

Valor: R$100.000,00

Unidade orçamentária beneficiada:Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto:1111 - Delegacia Modelo - Capacitação de Profissionais do Instituto

Médico Legal - IML - para Ações de Sexologia Forense (Captação e Preservação dos

Elementos Indicativos de Autoria  e Materialidade em Circunstâncias e Autoria  das

Infrações  Penais  Que  Envolvem  Crimes  contra  a  Dignidade  Sexual)  (despesas

correntes)
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Região beneficiada:Central

Unidade(s) orçamentária(s) deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / ativ.(s) deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.855/2012,  de  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema,  do  Ministério  Público  -

Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,

solicitando a realização de estudo de viabilidade da criação de seção de sexologia

forense na estrutura do IML e informando o acréscimo de R$100.000,00 na Ação

1111, para a capacitação de profissionais do IML em sexologia forense.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.855/2012,  de  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema,  do  Ministério  Público  -

Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à  Chefia  da  Polícia  Civil,  solicitando  a

realização de estudo de viabilidade da criação de seção de sexologia forense na

estrutura do IML e informando o acréscimo de R$100.000,00 na Ação 1111, para a

capacitação de profissionais do IML em sexologia forense.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.856/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.856/2012, de Rosely Fantoni, do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de

Transporte  e  Obras  Públicas,  pretende  alterar  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas a criar  um escritório de gestão e

articulação para a segurança no trânsito, ligado diretamente ao Governo do Estado,

com meta financeira de R$200.000,00.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para aprimorar o Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2012, vem a matéria a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe pretende alterar o Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - 2012-2015, com vistas a criar um escritório de gestão e articulação para a

segurança no trânsito, ligado diretamente ao Governo do Estado, com meta financeira

de R$200.000,00. Segundo seu autor, o objetivo é integrar os esforços, estabelecer

estratégias  e  acompanhar  atividades  desenvolvidas  pelos  órgãos  do  Sistema

Nacional de Trânsito presentes em Minas Gerais, por meio de ações especificamente

relacionadas à segurança no trânsito.

Tendo sido apresentada nos encontros do ciclo de debates “Siga Vivo”, promovido

pela ALMG em várias regiões do Estado, a matéria em comento tem grande apoio na

sociedade  mineira.  Também  vai  ao  encontro  da  preocupação  da  ONU,  que,  ao

considerar a violência no trânsito como um grande entrave ao desenvolvimento dos

países,  resolveu  definir,  com apoio  formal  do  Brasil,  os  anos  2011-2020  como a

Década Mundial da Segurança no Trânsito.

Corresponde, ainda, aos propósitos do Decreto nº 45.466, de 2010, que, ao instituir

o  Plano Mineiro de  Prevenção e  Atendimento  a Acidentes de Trânsito  Terrestre -
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PMPAAT -, fixou,  no  art.  1º,  os  propósitos  de  reduzir  o  número  de  acidentes  de

trânsito  e  de  seus  efeitos,  promover  comportamentos  e  ambientes  seguros  e

saudáveis e desenvolver a cultura da prevenção, bem como, no art. 2º, as diretrizes

para  a  descentralização,  articulação  intersetorial,  planejamento  participativo  e

protagonismo dos agentes públicos, integrando a sua atuação com a sociedade civil

organizada e os meios de comunicação.

Considerando-se a prioridade do tema e sua vocação intersetorial - infraestrutura,

educação,  saúde  e  segurança  pública  -,  torna-se  importante  criar  uma  ação

específica para  promover  a transversalidade e a capacidade articuladora entre os

diversos  atores  envolvidos.  Trata-se  de  implantar  um  escritório  de  articulação

governamental, com vistas a produzir informações sobre segurança no trânsito e a

articular  a  ação  intersetorial  para  a  prevenção,  a  fiscalização  e  o  atendimento  a

vítimas,  bem como a  monitorar  a implantação do  PMPAAT,  articulando entre  si  o

DER-MG, a PMMG, a Seds, a SES, a Setop e a SEE, entre outros órgãos.

A matéria em análise,  além de amparo legal  e compatibilidade com as políticas

estaduais, possui interesse social e legitimidade política. Portanto, é recomendável

acolhê-la na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a

revisão  do  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  de  2013,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.471/2012,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2013.

A melhor opção será direcioná-la ao Programa 034 -  Minas mais Segura -,  que

busca a prevenção à criminalidade de modo amplo, criando uma nova ação com a

finalidade de implantar o Escritório  de Gestão e Articulação para a Segurança no

Trânsito,  ligado  diretamente  ao  Governo  do  Estado,  com  vistas  a  produzir

informações sobre os  problemas no trânsito e a articular  a ação intersetorial  para

prevenção,  fiscalização  e  atendimento  a  vítimas,  bem  como  a  monitorar  a

implantação do  PMPAAT,  articulando entre si  os órgãos  estaduais  do  Sistema de

Segurança Pública. Tal unidade teria meta financeira de R$200.000,00.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.856/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: ... - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA

A SEGURANAÇA NO TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: PRODUZIR INFORMAÇÕES SOBRE OS PROBLEMAS NO TRÂNSITO

E ARTICULAR A AÇÃO INTERSETORIAL PARA PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E

ATENDIMENTO  A  VÍTIMAS,  BEM  COMO  MONITORAR  A  IMPLANTAÇÃO  DO

PMPAAT, ARTICULANDO ENTRE SI OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DO SISTEMA DE

SEGURANÇA PÚBLICA.

Produto: ESCRITÓRIO IMPLANTADO

Unidade de medida: ESCRITÓRIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 11.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$200.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.858/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.858/2012, da Sra. Sandra de Mendonça Mallet,

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sugere alteração do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas a criar nova ação no Programa

34  -  Minas  Mais  Segura  -,  para  ampliar  as  atribuições,  equipar  e  estruturar  a

Delegacia Especializada do Idoso.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,
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em  Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa ampliar as atribuições, equipar e estruturar a Delegacia

Especializada de Atendimento ao Idoso, por meio da criação de uma ação específica

no Programa 34 - Minas Mais Segura, no âmbito do PPAG 2012-2015.

A Constituição da República estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o

dever  de  amparar  as  pessoas  idosas,  assegurando  a  sua  participação  na

comunidade,  defendendo sua dignidade e  bem-estar  e  garantindo-lhes  o direito  à

vida. A Constituição do Estado também determina, em seu art.  225, que o Estado

promoverá condições que assegurem amparo à pessoa idosa, no que diz respeito à

sua dignidade e ao seu bem-estar.

O Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 2003, tem a finalidade de regular os

direitos garantidos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Conforme essa

norma, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde,

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento

saudável e em condições dignas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, de 2010,

o Brasil tem hoje 18 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que já representa

12% da população. Essa realidade exige a implementação de benefícios, serviços,

programas e projetos relacionados à promoção dos direitos fundamentais dos idosos,

notadamente  quando  se  tem  em  vista  que  significativa  parcela  desse  segmento

encontra-se  em  situação  de  abandono  ou  sofrendo  maus-tratos,  praticados  na

maioria das vezes por pessoas da família.

A Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso constitui um instrumento eficaz no

cumprimento  dessa função.  Essa Delegacia  tem por  atribuição,  concorrentemente

com as demais unidades da Polícia Civil, o atendimento, em suas respectivas áreas
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de  atuação,  de  pessoas  idosas,  que  demandem  auxílio  e  orientação,  e  seu

encaminhamento,  quando necessário,  aos órgãos competentes. É de fundamental

importância investir na estrutura desse órgão, que é o objeto da proposta em análise,

de  forma  a  garantir  o  seu  adequado  funcionamento.  Além  disso,  para  garantir

assistência adequada ao idoso, é importante a implementação do Projeto Mediar nas

Delegacias Especializadas de Atendimento ao Idoso. Esse projeto é uma parceria que

envolve o Programa Mediação de Conflitos  e a  Polícia Civil  e  tem como objetivo

desenvolver  a  metodologia  de  mediação  nas  Delegacias.  Na  prática,  o  projeto

consiste  na  implementação  de  técnicas,  a  partir  dos  indivíduos,  famílias  e

comunidade, com o objetivo de prevenir conflitos potenciais ou concretos, evitando

que estes sejam disseminadores de ações violentas entre as pessoas.

Tendo em vista que a matéria objeto da proposição é de competência do Poder

Executivo, opinamos pelo seu acolhimento na forma de requerimentos em que se

solicite seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social e à Chefia da

Polícia  Civil  pedido  de  providências  com  vistas  a  melhorar  a  infraestrutura  nas

Delegacias Especializadas de Atendimento ao Idoso, bem como ampliar e qualificar

recursos humanos, especialmente para a implementação do Projeto Mediar.

Ressalte-se  que  estão  previstos  cursos  de  qualificação  específicos  para  o

atendimento ao Idoso na Ação 1283 - Polícia para a Cidadania -, com recursos da

operação de crédito. O Projeto Mediar é executado na Ação 1181 - Implantação dos

Centros de Prevenção à Criminalidade.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.858/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.858/2012,  da Sra.  Sandra de Mendonça Mallet,  da Prefeitura Municipal  de Belo
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Horizonte, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de  Defesa  Social,  solicitando  providências  para  melhorar  a  infraestrutura  das

Delegacias Especializadas de Atendimento ao Idoso, bem como ampliar e qualificar

recursos humanos, especialmente para a implementação do Projeto Mediar.

Sala das Reuniões, ... de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.858/2012,  da Sra.  Sandra de Mendonça Mallet,  da Prefeitura Municipal  de Belo

Horizonte, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Chefia da

Polícia Civil,  solicitando providências para melhorar a infraestrutura das Delegacias

Especializadas de Atendimento ao  Idoso,  bem como ampliar  e  qualificar  recursos

humanos, especialmente para a implementação do Projeto Mediar.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.859/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.859/2012,  do  Sr.  Fernando  Soares,  do

Sindicato  dos  Escrivães  de  Polícia  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  outros,  sugere

alteração  na  Ação  4014  -  Formação  Profissional  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, de forma a ampliar o efetivo da Polícia Civil,

com a convocação dos excedentes do concurso para Escrivão realizado em 2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.859/2012 sugere alteração na Ação 4014 -

Formação Profissional -, do PPAG 2012-2015, de forma a ampliar o efetivo da Polícia

Civil,  com a convocação dos excedentes do concurso para Escrivão realizado em

2011.

A Proposta nº 439 solicita o aumento do orçamento estadual destinado à Academia

de Polícia Civil - Acadepol-MG - para 2013, de forma a possibilitar a convocação e

formação dos 550 excedentes do cargo de Escrivão de Polícia do concurso público

realizado em 2011. Já a Proposta nº 443 sugere a inclusão, no orçamento do Estado

e no PPAG, de previsão de recursos tanto para custeio das remunerações quanto

para a realização do curso de formação de escrivães. Por fim, a Proposta nº 458

propõe o aumento do efetivo da Polícia Civil, mormente no que se refere ao cargo de

Escrivão de Polícia.

A demanda vai  ao encontro de outras já expressas na Comissão de Segurança

Pública e em eventos, requerimentos e atividades da Casa voltados para a polícia

judiciária, uma vez que é amplamente reconhecida a necessidade de ampliação do

quadro de pessoal da Polícia Civil. Importa notar que parte do problema do déficit de

escrivães  teve  intervenção  governamental  positiva  com  a  posse  de  293  novos

profissionais  em  27/11/2012.  (Disponível  em:  <http://www.agenciaminas.mg.gov.br  /  

noticias/policia-civil-empossa-293-novos-escrivaes-durante-cerimonia-em-belo-

horizonte/>.  Acesso em: 3 dez.  2012).  Ressalte-se ainda que está  em tramitação

nesta Casa o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei Orgânica da Polícia Civil e traz mudanças para a estrutura de

cargos da instituição.

Tendo  em  vista  que  o  teor  da  proposição  é  matéria  de  iniciativa  privativa  do

Governador do Estado (Constituição do Estado, art.  66, III,  “b”  e “f”),  sugere-se o

acolhimento da proposta na forma de requerimentos ao Governador  do Estado, à

Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -, à Secretaria de Defesa Social - Seds

- e à Chefia da Polícia Civil, solicitando a realização de estudos acerca da viabilidade
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de ampliação do número de cargos de Escrivão de Polícia, especialmente em face da

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.859/2012 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.859/2012, do Sr. Fernando Soares, do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado

de Minas Gerais, requer, nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Governador

do Estado, solicitando a realização de estudos acerca da viabilidade de ampliação do

número de cargos de Escrivão de Polícia, especialmente em face da tramitação do

Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, de autoria do Governador do Estado, que

altera a Lei Orgânica da Polícia Civil.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.859/2012, do Sr. Fernando Soares, do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado

de Minas Gerais, requer, nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Planejamento e Gestão -  Seplag -,  solicitando a realização de estudos acerca da

viabilidade de ampliação do número de cargos de Escrivão de Polícia, especialmente

em face da tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, de autoria do

Governador do Estado, que altera a Lei Orgânica da Polícia Civil.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.859/2012, do Sr. Fernando Soares, do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado

de Minas Gerais, requer, nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Defesa Social - Seds -, solicitando a realização de estudos acerca da viabilidade de

ampliação do número de cargos de Escrivão de Polícia, especialmente em face da

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei Orgânica da Polícia Civil.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.859/2012, do Sr. Fernando Soares, do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado

de Minas Gerais,  requer,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Chefia da

Polícia Civil, solicitando a realização de estudos acerca da viabilidade de ampliação

do número de cargos de Escrivão de Polícia, especialmente em face da tramitação do

Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, de autoria do Governador do Estado, que

altera a Lei Orgânica da Polícia Civil.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.860/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.860/2012,  da  Sra.  Valéria  Evangelista,  do

Conselho de Criminologia e Política Criminal - CCPC -, e outros, pretende alterar a

redação do objetivo formulado no Programa 034, denominado Minas Mais Segura, do

Plano Plurianual de Ação Governamental  - PPAG - 2012-2015, para que deixe de
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referir-se apenas a comunidades mais carentes e vulneráveis, de vez que a violência

atingiria todos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para aprimorar o Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2012, vem a matéria a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em epígrafe pretende alterar  o  objetivo  do  Programa 034,  intitulado

Minas Mais  Segura, do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG - 2012-

2015, para que fique mais claro, possibilite a avaliação de seu desempenho e deixe

de referir-se tão somente a comunidades mais carentes e vulneráveis, de vez que a

violência atingiria todos.

Na fundamentação, o proponente formula várias perguntas sobre o Programa: quais

seriam suas características, sua eficácia, sua eficiência, suas taxas, sua dimensão

preventiva e seus resultados em termos de ressocialização? A seguir, denuncia a falta

de transparência e as maquiagens na insegurança. Por fim, critica sua focalização

excessiva, o que comprometeria os desejados efeitos universais.

Os questionamentos têm conexão com os princípios da publicidade e da eficiência,

inscritos no art.  37 da Constituição Federal,  que lhes dão amparo legal. Ademais,

abordam assuntos de interesse social e possuem legitimidade política. Demonstra,

ainda, sintonia com um dos propósitos principais a serem visados pelas políticas de

segurança públicas, que é o fim da violência.

Todavia,  considerando-se que a preocupação central da matéria em análise é a

dúvida sobre a obscuridade na formulação e a busca de esclarecimentos, torna-se

recomendável acolhê-la, mas na forma de um requerimento para envio de ofício à

Secretaria de Estado de Defesa Social, pedindo informações acerca da eficácia e da

efetividade do Programa 034 na consecução de seus objetivos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.860/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.860/2012, de Valéria Evangelista e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social,  pedindo informações

sobre a eficácia e a efetividade do Programa 034, denominado Minas Mais Segura,

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, no que se refere

aos resultados de suas ações e à consecução de seus objetivos durante o ano de

2012.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.861/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.861/2012, de Geraldo Alves do Amaral, sugere

alteração na Ação 2033 -  Implementação  de  Ações  de Policiamento  Comunitário,

Prevenção Ativa e Segurança Cidadã -, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, de forma a incrementar o apoio à criação de novos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública - Conseps - no Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo alterar a Ação 2033 do PPAG 2012-2015 de

forma  a  garantir  o  apoio  para  a  criação  de  novos  Conselhos  Comunitários  de

Segurança Pública  no  Estado.  Essa ação tem por  finalidade promover  atividades

focadas na consolidação da filosofia do policiamento comunitário, prevenção ativa e

segurança cidadã, a fim de viabilizar maior interação entre a sociedade e o sistema

de defesa social, com apoio dos Conseps.

O Consep é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade

pública e sem vinculação à Polícia Militar ou qualquer outro órgão público. Tem por

finalidade mobilizar e congregar forças da comunidade para a discussão de assuntos

locais  relacionados com a segurança pública.  Além disso,  empreende campanhas

educativas e facilita o entendimento e a cooperação entre as várias lideranças locais.

Por sua natureza, permite organizar pessoas e segmentos da sociedade civil para

agir nas raízes de problemas crônicos que normalmente terminam em crimes, como o

ingresso de adolescentes e jovens no mundo das drogas, o desemprego e a exclusão

social.

A participação nos Conseps estimula o exercício da cidadania, uma vez que seus

integrantes acompanham o trabalho da Polícia Militar e dos órgãos de defesa social,

tomando,  assim,  consciência  da  complexidade  do  fenômeno  da  criminalidade  e

mobilizando-se para a prevenção de problemas sociais.

Saliente-se  ainda a  importância  dos  Conseps  na  criação de redes  de proteção

comunitária, alternativa eficaz para minimizar a ação delituosa dos infratores e para

assegurar a tranquilidade pública.

A implementação  dos  Conseps  vem  demonstrando  que  a  atuação  policial  nos

processos de segurança do cidadão depende da integração e participação social,

confirmando o preceito constitucional de que a segurança pública é dever do Estado,

direito e responsabilidade de todos. O envolvimento da comunidade é fundamental

para a diminuição dos índices de criminalidade. A expectativa é que os Conseps se

tornem entidades de referência, reconhecidas principalmente pela excelência de sua

contribuição social; capacidade de oferecer soluções adequadas e oportunas para a

sociedade;  capacidade  de viabilizar  parcerias  e  novas  iniciativas  de  segurança  e
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defesa social e estrutura leve e ágil, concentrada na atividade fim.

Assim,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Defesa Social, solicitando providências para incentivar o

apoio à criação de novos Conselhos Comunitários de Segurança Pública no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.861/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.861/2012, apresentada por Geraldo Alves do Amaral, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social solicitando

providências para garantir o apoio à criação de novos Conselhos Comunitários de

Segurança Pública - Conseps - no Estado.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.862/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.862/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da

entidade  Estudantes  pela  Liberdade,  sugere  a  exclusão da Ação  4675  -  Apoio  à

Organização Social Civil de Interesse Público (Oscip) Movimento das Donas de Casa

e Consumidores de Minas Gerais - do PPAG 2012/2015 e o cancelamento total dos

recursos previstos para sua execução.

A proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  5/11/2012  a

13/11/2012,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício 2013.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta popular em análise pretende intervir no PPAG 2012/2015, por meio da

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz, com a finalidade de excluir a ação

4675 - Apoio à Organização Social Civil de Interesse Público (Oscip) Movimento das

Donas  de  Casa  e  Consumidores  de  Minas  Gerais,  contida  no  programa  178  -

Fortalecimento e Divulgação dos Direitos dos Consumidores, assim como cancelar

totalmente seus recursos (R$834.396,00).  A ação tem como finalidade apoiar,  por

meio de termo de parceria com a Oscip citada, atividades de defesa do direito do

consumidor, em especial no Município de Belo Horizonte.

O proponente sugere ainda o cancelamento da receita estimada e despesa fixada

no Projeto de Lei nº 3.471/2012, referente à Lei Orçamentária Anual - LOA. Como as

sugestões de alterações do PPAG 2012-2015 impactam imediatamente na LOA, para

que aconteça um alinhamento entre os instrumentos de planejamento e orçamento do

Estado, a análise neste parecer será focada na alteração do PPAG, já que haverá, se

for o caso de haver emendas ao PPAG, impacto de emendas também na LOA.

De acordo com o proponente, as ações apresentadas no PPAG não podem ser

direcionadas  à  subvenção  de  uma  Oscip  específica.  Essa  é  uma  argumentação

razoável,  na  medida  em  que  um dos  princípios  da  administração pública  é  o  da

impessoalidade, que assegura a supremacia do interesse público sobre o particular e,

aliado ao princípio da moralidade, relacionado à conveniência aos interesses sociais,

irá  sustentar  a  argumentação  de  que  as  ações  previstas  no  PPAG  devem  ser

elaboradas de forma abrangente e genérica. De fato, não há que se apresentar uma

ação  cuja  nomenclatura  e  finalidade  faça  menção  a  uma entidade  específica  do

terceiro setor.

O proponente ressalta ainda que não há garantias de que a Oscip em questão

manterá  sua  titulação  ou  de  que  cumprirá  as  exigências  legais  para  obtenção e

repasse de recursos públicos, não havendo, portanto, garantias de continuidade dos

serviços.  A Oscip  é  um  título  concedido,  mediante  o  cumprimento  de  requisitos
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previstos  em  lei,  a  entidades  de  direito  privado  sem  fins  lucrativos.  A partir  da

concessão de tal título, as entidades ficam aptas a participar de processos seletivos e

a celebrar o termo de parceria com vistas à eficiência na execução das atividades de

interesse público e à melhoria da qualidade dos serviços prestados nas áreas de

saúde, educação, assistência social, cultura, educação, meio ambiente, entre outras.

Uma  vez  celebrado  o  termo  de  parceria,  as  Oscips  poderão  receber  recursos

financeiros do poder público, bem como captá-los no mercado (por meio de venda de

bilheteria, contribuições de empresas ou doações, por exemplo), a fim de fomentar

suas atividades. A celebração de termo de parceria com o Estado é precedida da

observância  de  alguns  requisitos  legais,  tais  como:  consulta  aos  conselhos  de

políticas públicas das áreas de atuação da entidade; consulta à Auditoria-Geral do

Estado; apresentação da minuta do termo de parceria à Câmara de Coordenação-

Geral, Planejamento, Gestão e Finanças - CCGPGF; apresentação da previsão das

receitas e despesas em nível analítico; e parecer técnico do órgão estatal parceiro

contendo justificativa  da escolha  da  Oscip,  caso não ocorra  processo seletivo  de

concurso de projetos,  entre outros. O objeto do termo de parceria é fiscalizado e

acompanhado pelo órgão estatal afeto à área de atuação da atividade fomentada,

além de pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação.

A fiscalização da Oscip é  exercida pela  Assembleia Legislativa,  com o  auxílio  do

Tribunal  de  Contas  do  Estado,  e  pelo  Ministério  Público.  Portanto,  os  termos  de

parceria firmados entre o Estado e as Oscips são monitorados e avaliados, a fim de

garantir  a  execução de seu objeto,  dentro dos  parâmetros  legais,  o  que tende a

assegurar  a  continuidade  da  prestação  dos  serviços,  no  caso  do  objeto  ser

relacionado a serviços continuados.

A administração pública, com o intuito de assegurar a eficiência na prestação de

serviços de interesse público que podem ser executados por entidades do terceiro

setor,  sem fins  lucrativos,  qualificadas  como Oscips,  não  pode  prescindir  dessas

parcerias. Portanto, não há que se excluir do PPAG 2012/2015 a ação em comento,

mas, sim, alterar sua nomenclatura e sua finalidade.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
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2015, para o exercício de 2013, que alteram o nome e a finalidade da Ação 4675 -

Apoio à Organização Social Civil de Interesse Público (Oscip) Movimento das Donas

de Casa e Consumidores de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.862/2012 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Programa:  178  -  FORTALECIMENTO  E  DIVULGAÇÃO  DOS  DIREITOS  DOS

CONSUMIDORES -

Ação: 4675 - APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO -

OSCIP  -  MOVIMENTO  DAS  DONAS DE  CASA E  CONSUMIDORES  DE  MINAS

GERAIS.

Mudança de nome:

Para:  Promoção  da  defesa  dos  direitos  do  consumidor  e  da  educação  para  o

consumo eficiente.

Mudança de finalidade:

Para:  APOIAR  ATIVIDADES  DE  DEFESA  DE  DIREITO  DO  CONSUMIDOR

executadas por entidades do terceiro setor.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.863/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.863/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da

entidade Estudantes pela Liberdade, encaminha proposta de exclusão da Ação 4126 -

Subvenção do Seguro Rural  -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

2012-2015 -, e cancelamento do total de recursos previstos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em Belo Horizonte, em

7/11/2012, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta
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Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  governo  federal  é  responsável  pelo  Programa  de  Subvenção  ao  Prêmio  do

Seguro Rural - PSR -, que fornece ao produtor auxílio financeiro que reduz os custos

de contratação do seguro. Dessa forma, o governo paga ao produtor de 30% a 70%

do valor de contratação do seguro. O objetivo é estimular o produtor rural a adotar a

prática de uso desse instrumento. O governo do Estado, por meio do Programa Minas

+ Seguro (Subvenção ao Seguro Rural), fornece uma complementação extra a essa

subvenção, no valor de 20% a 25% da contratação.

A argumentação utilizada pelo autor da proposta é de que a intervenção pública no

mercado de seguros é indesejável,  pois  esse setor  econômico deve procurar  seu

equilíbrio apenas em relações privadas. O autor se coloca a favor da utilização do

seguro  pelos  produtores  rurais,  bem  como  de  outros  instrumentos,  tais  como

operações de "hedge", inclusive por meio do mercado de "commodities", assegurando

um rendimento mínimo da produção.

Não concordamos inteiramente com o autor da proposta no aspecto de que essa

intervenção estatal desincentivaria o produtor a gastar com seguros e, ainda, inibiria o

crescimento e a expansão do mercado de seguros privados, tendo-se em vista que o

objetivo da Ação 4126 é justamente estimular os produtores rurais a adquirirem a

prática de contratar seguro privado, no que o governo ajuda com um subsídio parcial.

Por outro lado, compartilhamos a preocupação do Sr. Juliano de que os gastos nas

políticas públicas devem ser criteriosos quanto à sua eficiência e escolha criteriosa do

público beneficiário. Além disso, por se tratar de recursos escassos, a prioridade de

alocação  em  uma ou  outra  política  deve  se  dar  por  meio  de  análises  de  custo-

benefício.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento ao órgão executor da ação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.863/2012 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir;

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.863/2012,  apresentada  pelo  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário

de  Estado  de Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  solicitando  estudos  sobre  a

eficácia  e  o  custo-benefício  da  Ação  4126 -  Subvenção ao Seguro  Rural  -,  seus

efeitos na economia agrícola e os critérios para escolha do público beneficiário.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.864/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.864/2012,  do Sr.  Geraldo Alves do Amaral,

sugere alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 -,

para ampliar acessibilidade em hotéis, restaurantes, bares, feiras e hospitais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva ampliar a acessibilidade em hotéis, restaurantes,

bares, feiras e hospitais.

No Estado, vigoram a Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece normas para facilitar o

acesso  das  pessoas  com  deficiência  física  aos  edifícios  de  uso  público,
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regulamentada pelo Decreto nº 43.926, de 2004, e a Lei nº 17.785, de 2008, que

estabelece  diretrizes  para  facilitar  o  acesso  da  pessoa  com  deficiência  ou  com

dificuldade  de locomoção aos  espaços  de  uso público  no  Estado.  Essas  normas

visam a assegurar que as pessoas com deficiência não encontrem obstáculos ao seu

direito de ir e vir, garantindo que os espaços e os edifícios de uso público possam ser

frequentados por elas.

As diretrizes para acessibilidade também são definidas pela Associação Brasileira

de  Normas  Técnicas  -  ABNT  -  e  foram  reunidas  na  NBR 9050/2004.  Dentre  os

critérios  estabelecidos  na  norma,  podemos  destacar:  o  espaço  indicado  em  um

corredor para circulação de usuários de cadeira de rodas, como utilizar os símbolos

internacionais de acesso, os alertas luminosos que devem ser usados para informar

as pessoas com deficiência auditiva e a sinalização tátil a ser instalada no piso para

auxiliar as pessoas com deficiência visual.

Apesar das normas existentes, ainda há muito a fazer para garantir o acesso às

pessoas com deficiência. O acesso, em igualdade de oportunidades com as demais

pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e à comunicação possibilita às

pessoas com deficiência  viver  de  forma independente  e  participar  plenamente  de

todos os aspectos da vida.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento em

que se solicite seja encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências

para que faça gestão junto aos Municípios para fiscalização de obras de edificação e

de reforma em espaços de acesso público (bares, restaurantes, hotéis, entre outros),

a fim de que cumpram os requisitos de acessibilidade previstos nas Leis nºs 11.666,

de 1994, e 17.785, de 2008.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.864/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.864/2012,  do  Sr.  Geraldo  Alves  do  Amaral,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Governo - Segov -

solicitando-lhe gestão junto aos Municípios do Estado para fiscalização de obras de

edificação e de reforma em espaços de acesso público (bares, restaurantes, hotéis,

entre outros), para o cumprimento dos requisitos de acessibilidade previstos nas Leis

nºs 11.666, de 1994, e 17.785, de 2008.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.865/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.865/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da

entidade  Estudantes  pela  Liberdade,  encaminha  solicitação  de  exclusão  da  Ação

1271  -  Minas Legal  - do  Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015 e cancelamento do total dos recursos previstos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para o exercício

2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposta em exame é excluir a Ação 1271 - Minas Legal - do PPAG

2012-2015 -, com o cancelamento dos R$13.000.000,00 previstos para 2013 nessa

ação e a dedução desse valor do total da receita estimada e da despesa fixada no

projeto de Lei Orçamentária, que é de R$68.101.631.673,00. Para tanto, propõe-se a

apresentação de emenda textual ao art. 2º do Projeto de Lei nº 3.471/2012, devendo

ser ainda compatibilizados os quadros demonstrativos da receita corrente.
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A proposta prevê medidas  alternativas,  caso não seja  possível  a  exclusão,  que

seriam a realização da maior redução possível da meta financeira da ação ou, ainda,

a alteração da finalidade da ação para a seguinte: "favorecer a compreensão de que

a sociedade é a verdadeira geradora dos recursos públicos, devendo os governos

serem austeros e transparentes em seus gastos, sob o olhar vigilante da sociedade".

Segundo o autor, o modelo do choque de gestão, que levou o Estado ao equilíbrio

fiscal,  não  por  meio  de  cortes  de  gastos,  mas  pelo  aumento  de  receitas,

especialmente a tributária, está dando sinais de esgotamento. Com o crescimento do

Estado, de acordo com o autor, o crescimento do setor privado desacelerou e, com

ele,  também  a  arrecadação.  Para  ele,  o  Estado  vem  criando  ações  para  tentar

retomar o crescimento da receita,  como por exemplo o Torpedo Minas Legal,  que

tenta combater a sonegação incentivando o consumidor a pedir nota fiscal. Alega o

autor  que isso não garante o  crescimento econômico,  já  que,  quando paga mais

impostos, o setor privado passa a ter menos recursos disponíveis para investir em

seu próprio desenvolvimento. Desse modo, o autor justifica sua proposta afirmando

que os recursos apropriados pelo governo seriam investidos com mais eficiência se

fossem  utilizados  pelo  próprio  setor  privado,  garantindo  um  desenvolvimento

econômico pleno e sustentável.

O Minas Legal faz parte do Programa Estruturador 13 - Descomplicar - Minas Inova

-, cujo objetivo é simplificar a ação governamental a partir de um ambiente inovador e

adequado  ao  bom  desenvolvimento  de  negócios  e  à  prestação  dos  serviços  à

sociedade,  promovendo  cidadania,  educação  fiscal  e  transparência  das  ações

governamentais.  Já  a  finalidade  da  ação  é  favorecer  a  compreensão  da  função

socioeconômica do tributo e a participação da sociedade na geração e aplicação do

dinheiro público, fatores importantes na conversão dos tributos em obras e serviços

que devem ocorrer sob o olhar vigilante dos cidadãos e com base em administração

efetiva e transparente.

Dessa  forma,  consideramos  que  o  programa  como  um  todo  e,  mais

especificamente, o Minas Legal têm um papel fundamental na conscientização dos

cidadãos de que os tributos arrecadados devem ser aplicados da forma mais eficiente

e benéfica para toda a sociedade. Cabe salientar que o Torpedo Minas Legal, citado
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pelo autor, que incentiva o consumidor a pedir nota fiscal dos seus fornecedores, tem

a importante função de inibir a sonegação fiscal de diversos tributos. Medidas como

essa têm  como objetivo  final  ampliar  a  base dos  contribuintes,  permitindo que o

sistema tributário se torne mais justo, isto é, que o sistema não sobrecarregue alguns

contribuintes em decorrência da desoneração de outros, conseguida por meio das

brechas do próprio sistema. Isso contribui para que seja criada uma das condições

prévias para a redução da carga tributária do País, tão almejada pelo autor e por

todos nós.

Por essas razões, somos levados a rejeitar a proposta apresentada ao Projeto de

Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2013.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.865/2012.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.866/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.866/2012, de autoria do Sr. Juliano Torres, da

entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão da Ação 4680 - Divulgação

Governamental  e  cancelamento  do  total  dos  recursos  previstos  na  ação

(R$41.901.392,00).

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta  popular  em  análise  pretende  intervir  no  PPAG  2012/2015,  com  a

finalidade  de  excluir  a  Ação  4680  -  Divulgação  Governamental,  contida  nos

Programas  Especiais,  assim  como  cancelar  totalmente  seus  recursos

(R$41.901.392,00).  A  ação  tem  como  finalidade  divulgar  o  Estado  e  as  ações

governamentais,  por  meio  de  matérias  e  atendimento  à  imprensa,  de  eventos

institucionais  e  cívicos  e  do  apoio  a  conferências,  seminários,  cursos  e  ações

culturais e esportivas de interesse público e de campanhas e ações de propaganda

de caráter educativo, informativo ou de orientação social, de acordo com as diretrizes

do Governo do Estado.

Segundo o proponente, a Ação 4680 deve ser excluída, uma vez que, segundo ele,

a publicidade seria um dos principais focos de corrupção e de controle de mídia hoje

utilizado  pelos  governos  de  todas  as  legendas  políticas,  pois  a  maior  parte  das

receitas das empresas de imprensa e mídia viria dos governos, o que comprometeria

a  imparcialidade  na  divulgação  de  informações.  O  proponente  ressalta  que  a

publicidade  governamental  não  é  informação  de  utilidade  pública,  como são,  por

exemplo,  os  anúncios  de  “recall”  de  montadoras,  cujos  filmes,  de  curta  duração,

apenas divulgam as informações estritamente necessárias, em fundo azul, com letras

brancas legíveis. A publicidade governamental conta com artistas famosos, músicas,

efeitos especiais e vários minutos de duração, sendo uma dispendiosa propaganda

eleitoral que não garante a imparcialidade das informações.

O proponente sugere ainda o cancelamento da receita estimada e despesa fixada

no Projeto de Lei nº 3.471/2012, referente à Lei Orçamentária Anual - LOA. Como as

sugestões de alterações do PPAG 2012-2015 impactam imediatamente na LOA, para

que aconteça um alinhamento entre os instrumentos de planejamento e orçamento do

Estado, a análise neste parecer será focada na alteração do PPAG, já que haverá,

caso haja emendas ao PPAG, impacto de emendas também na LOA.

Sobre a imparcialidade das informações, entende-se que não é o formato - peças

publicitárias  mais  elaboradas  ou  informações  de  utilidade  pública  transmitidas  de

maneira mais simplória - que garante a sua veracidade, mas, sim, o seu conteúdo. Há

variadas formas de controle, seja a feita pelos próprio órgãos públicos ou o controle
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feito  pela  sociedade,  que  monitoram  a  transmissão  de  informações  por  parte  do

Governo.  Caso  sejam  equivocadas,  são  suprimidas,  cabendo  inclusive  sanções

jurídicas e administrativas.

Por outro lado, são imprescindíveis o controle e monitoramento da execução das

ações de comunicação institucional e publicidade do Estado, em todos os Poderes,

seja por meio de órgãos específicos de controle, como o Tribunal de Contas, seja por

meio  do  controle  por  parte  da  população,  o  que  assegura  a  transparência  e

publicidade  da  administração  pública.  Como  as  atividades  de  comunicação

institucional estão concentradas na ação em análise, não se pode acatar a proposta

de  exclusão  da  ação,  mas,  sim,  solicitar  à  Secretaria  de  Estado  de  Governo  o

detalhamento da execução da Ação 4680 e a proposta de execução para 2013, o que

é uma importante iniciativa de controle do Poder Legislativo.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Governo pedido de informações sobre o detalhamento da execução da Ação 4680 -

Divulgação Governamental -, em 2012, e a proposta de execução da ação para o ano

de 2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.866/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duarte Bechir - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.866/2012, apresentada por Juliano Torres, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Governo, solicitando informações sobre

o detalhamento da execução da Ação 4680 - Divulgação Governamental -, em 2012,

e a proposta de execução da ação para o ano de 2013.

Sala das Reuniões, … de … de ....
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André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.867/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.867/2012, do Sr. Pedro Abrão Marques Júnior,

encaminha  sugestão  de  alteração  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para criar um programa da Secretaria de Estado de Saúde - SES

-, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, com

vistas a aumentar as políticas públicas de saúde, principalmente de prevenção, nos

Municípios mineiros mineradores.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 5 a 13/11/2012,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/11/2012,  vem  a  proposta  a  esta

Comissão para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita a criação de um programa da

SES, em parceria com a Seplag,  com vistas  a aumentar  as  políticas  públicas de

saúde, principalmente de prevenção, nos Municípios mineiros mineradores. O autor

da proposta afirma na justificativa de sua apresentação que as grandes mineradoras

têm impacto muito negativo na saúde dos habitantes dos pequenos Municípios e que

geralmente  o  poder  público  local  não  tem  estrutura  suficiente  para  atender  os

pacientes e elaborar políticas preventivas.

Os trabalhadores do setor  de mineração estão expostos a condições insalubres

como poeiras,  fumos  metálicos,  gases e vapores oriundos  das rochas  e  minerais

explorados. Os produtos químicos usados nos ambientes de trabalho e os processos

de produção também podem gerar diversas doenças ocupacionais. Por esse motivo,

é  importante  desenvolver  políticas  de  promoção  e  proteção  da  saúde  dos

mineradores.
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Cumpre informar  que o Ministério  da  Saúde editou  a  Portaria  GM nº  1.823,  de

23/8/2012,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Saúde  do  Trabalhador  e  da

Trabalhadora, que visa à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores e à

redução  da  morbimortalidade  decorrente  dos  modelos  de  desenvolvimento  e  dos

processos  produtivos,  mediante  a  execução  de  ações  de  promoção,  vigilância,

diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação da saúde.

Essa política determina ao gestor municipal executar as ações e serviços de saúde

do  trabalhador  e  coordenar,  em  âmbito  municipal,  a  implementação  da  Política

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Ao gestor estadual cabe apoiar

tecnicamente as secretarias municipais de saúde e com elas atuar de forma integrada

na implementação das ações de saúde do trabalhador.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  em que se solicite seja encaminhado à SES pedido de providências

para dar  apoio  técnico  às  secretarias  de saúde dos Municípios  mineradores para

implementação das ações de promoção e proteção da saúde do trabalhador.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.867/2012 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.867/2012,  do  Sr.  Pedro  Abrão  Marques  Júnior,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando apoio

técnico às secretarias de saúde dos Municípios mineradores para implementação das

ações de promoção e proteção da saúde do trabalhador.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.600/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de ICMS ao contribuinte mineiro  do  segmento  econômico de transporte  aéreo de

passageiros, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 30/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  tela  é  de  autoria  desta  Comissão,  tendo  sido

apresentado  no  parecer  da  Mensagem  nº  251/2012.  A matéria  tem  por  objeto  a

ratificação  de regime especial  de  tributação concedido  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico de transporte aéreo de passageiros, conforme a exposição de

motivos encaminhada por meio da referida mensagem.

De acordo com a mensagem do Governador do Estado, a medida fiscal adotada

tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito

a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por

outros Estados da Federação, relativamente ao  ICMS.  Em atendimento ao disposto

no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi encaminhada para a

apreciação desta Casa exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda -

SEF - a respeito da concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS

ao contribuinte mineiro do segmento econômico de transporte aéreo de passageiros.

A  medida  fiscal  em  questão  está  prevista  no  Programa  de  Apoio  ao

Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -

Pró-Confins -, criado pela Lei nº 13.449, de 10/1/2011, com redação dada pela Lei nº

19.979,  de  28/12/2011,  cujas  medidas incluem a  criação de área de neutralidade

fiscal, com o objetivo de desonerar de tributação estadual as operações e prestações

internas e de importação realizadas por empresa participante do Programa.

Conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  pela  Secretaria  de  Estado  de
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Fazenda, o benefício tributário ocorrerá por meio da redução da base de cálculo nos

seguintes percentuais:

I - 94,45%, a base de cálculo do ICMS incidente na importação do exterior de:

a) máquinas e equipamentos destinados ao centro de manutenção de aeronaves;

b)  partes,  peças,  motores,  simuladores  e  outros  materiais  de  reposição,

manutenção  ou  reparo  de  aeronaves  e  de  equipamentos  e  instrumentos  de  uso

aeronáutico, relacionados no Anexo Único;

c)  aeronaves  destinadas  ao  ativo  permanente,  adquiridas  mediante  contrato  de

compra e venda direta e/ou parcelada;

d) simuladores de voos destinados ao ativo permanente do centro de treinamento

de aeronaves;

II  -  83,33%, a base de cálculo do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas nas

aquisições  interestaduais  de  máquinas  e  equipamentos  destinados  ao  ativo

permanente do centro de manutenção de aeronaves;

III - 94,45%, a base de cálculo do ICMS incidente na aquisição interna de máquinas

e  equipamentos  destinados  ao  ativo  permanente  do  centro  de  manutenção  de

aeronaves.

Assim, mantemos o entendimento favorável às medidas de proteção do segmento

econômico de transporte aéreo de passageiros, já defendido anteriormente por esta

Comissão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.600/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.601/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao contribuinte

mineiro que promova operação de saída contratada por meio de comércio eletrônico
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ou de “telemarketing”, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 30/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa a ratificar regime especial de tributação em

matéria do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  -  ICMS -  concedido  a  operações  realizadas  por  meio  do  comércio

eletrônico ou de “telemarketing”.

O  referido  regime  especial  de  tributação  foi  comunicado  a  esta  Casa  pelo

Governador do Estado por meio das Mensagens nºs 242, 244 e 246/2012, publicadas

no  “Diário  do  Legislativo”  em  7/6/2012.  Nessas  mensagens,  o  Poder  Executivo

encaminhou  exposições  de  motivos,  elaboradas  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda - SEF -, que demonstram a necessidade da adoção de medidas de fomento

e de proteção a determinados setores da economia estadual,  sujeitos a sofrerem

impactos negativos  em decorrência de  políticas  econômicas instituídas  por  outros

Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

As  mensagens  acima  mencionadas  informam  que  os  regimes  especiais  de

tributação foram precedidos da assinatura de protocolos de intenções, nos quais as

empresas  que realizam comércio  eletrônico  de artigos  do  vestuário  e  acessórios,

artigos esportivos, bem como eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, se

comprometeram  a  expandir  suas  atividades  no  Estado,  implicando  novos

investimentos e geração de empregos.

A previsão de ratificação dos regimes especiais pela Assembleia é estabelecida

pelo art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a redação dada

pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011. O Estado de Minas Gerais

incluiu em sua legislação, na forma dos artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975,

tratamento  tributário  diferenciado para  determinados  setores  econômicos  a  serem

implementados  mediante  regime  especial  concedido  pelo  Superintendente  de
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Tributação da SEF. Assim, o benefício tributário em análise tem amparo no referido

art. 32-E, transcrito a seguir:

“Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do  comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.” (Grifos nossos)

Assim, somos pela manutenção do entendimento favorável às medidas de incentivo

e  de  proteção  ao  setor  de  comércio  eletrônico  e  de  “telemarketing”,  manifestado

anteriormente por esta Comissão.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.601/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.700/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em análise proíbe o uso de

lareiras em hotéis, pousadas, “resorts” e estalagens em todo o Estado.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Saúde.  Aquela  Comissão  solicitou  que  fosse  o  projeto  baixado  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Turismo e à Secretaria de Estado de Defesa Social, para que

esses órgãos se manifestassem sobre a viabilidade de implementação da medida.

Após  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, em cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XI, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição  em  análise  visa  a  proibir  o  uso de  lareiras  em hotéis,  pousadas,

“resorts” e estalagens em todo o Estado, a fim de proteger a vida das pessoas contra

possíveis intoxicações por monóxido de carbono e outros perigos causados pelo uso

desses equipamentos em estabelecimentos de hospedagem no Estado.

O aquecimento de ambientes por meio de combustão em artefatos como lareiras

exige  alguns  cuidados,  pois  pode  implicar  risco  de  acidentes,  como  incêndios  e

intoxicações. A fumaça proveniente da queima da lenha - assim como a do carvão em

fogões e churrasqueiras - contém gases tóxicos, como o monóxido de carbono que

retira  o  oxigênio  das  células,  podendo  causar  náuseas,  distúrbios  em  mulheres

grávidas, como abortos e inanição da criança, e, nos casos mais graves, morte por

asfixia. O tratamento completo para desintoxicação desse tipo de gás pode levar até

3 anos. Além disso, a fumaça pode provocar infecções e inflamações que tornam o

organismo propenso a crises de asma e rinite ou a pneumonia.

Por essas razões, algumas medidas devem ser tomadas para que o uso de lareiras

seja seguro. A instalação desses artefatos deve possibilitar uma boa exaustão, para

que partículas nocivas sejam eliminadas do ambiente. Além disso, a chaminé deve

ser limpa regularmente de acordo com as exigências técnicas para o uso, já que com

o tempo a fumaça passa a penetrar nas paredes, diminuindo o fluxo de passagem

das partículas sólidas presentes no gás. É também importante manter pelo menos

uma janela aberta no ambiente em que uma lareira estiver  acesa para garantir  a

renovação do ar e evitar acidentes e intoxicações por gases.

Em resposta à diligência dirigida à Secretaria de Estado de Defesa Social, esse

órgão ponderou que, apesar de não haver óbice de natureza constitucional para que

o Estado deflagre o processo legislativo sobre a proposição em comento, a proibição

do uso de lareira em hotéis, pousadas e “resorts” ocasionaria prejuízo à atividade

comercial nos locais turísticos. Em virtude desse fato, sugeriu como alternativa para a

medida em questão a criação de uma política de prevenção ao uso de lareira nos

estabelecimentos a que se refere a proposição em análise, com fiscalização por parte

dos órgãos competentes.

Para elaborar seu parecer, a Secretaria de Estado de Defesa Social consultou a
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Secretaria de Estado de Turismo e de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de

Estado de Governo e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado a respeito da proibição

em questão, e todos esses órgãos se manifestaram contrariamente ao projeto de lei

em  estudo,  alegando  o  possível  prejuízo  de  ordem  econômico-financeira  que  a

medida poderia trazer para empresas fabricantes de lareiras e o setor hoteleiro do

Estado. A Secretaria de Estado de Turismo e de Desenvolvimento Econômico sugeriu

que os empreendimentos informem e orientem os turistas de acordo com as diretrizes

dispostas  na  cartilha  “Riscos  de  Envenenamento  por  Monóxido  de  Carbono”,

elaborada por essa Secretaria em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado.

Diante dessas considerações, a Comissão de Constituição e Justiça, concordando

que a proibição fixada no projeto de lei em estudo seria inadequada para os fins que

pretende  alcançar,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  de  acordo  com  o  qual  os

estabelecimentos  citados  ficam  obrigados  a  afixar,  em  local  visível,  cartaz  com

orientações  para  o  uso  correto  de  lareiras  e  alerta  quanto  aos  riscos  do

envenenamento pelo monóxido de carbono.

Diante das alterações propostas pelo Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, somos favoráveis à aprovação da proposição em análise,

pois julgamos que elas são razoáveis e oportunas ao contribuir para incrementar as

medidas de proteção dos hóspedes nos estabelecimentos que especifica, sem, por

outro lado, prejudicar a atividade comercial do setor hoteleiro. A maioria dos turistas

nunca lidou com fogo e não tem ideia do perigo que correm de intoxicação. Por esse

motivo, devem ser bem informados sobre os procedimentos corretos para utilização

de lareiras e os cuidados para evitar acidentes.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.700/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Luzia Ferreira - Carlos

Pimenta.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.875/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  torna

obrigatória a afixação de cartazes em todos os estabelecimentos de comercialização

de passagens aéreas no Estado, informando sobre o inteiro teor dos arts. 47 e 48 da

Resolução Anac nº 9, de 5/6/2007, e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, foi a matéria analisada em seu mérito pela Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual recebeu parecer pela aprovação quanto

ao mérito, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão que a antecedeu.

Vem  agora  a  matéria  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  seus

aspectos financeiros e orçamentários, nos temos do art. 188, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa ampliar a disseminação das informações contidas

na Resolução da Agência de Aviação Civil - Anac - nº 9, de 5/6/2007, especificamente

no que se refere aos arts. 47 e 48, por meio da afixação de cartazes em todos os

estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas no Estado.

O art. 47 dessa resolução dispõe que os passageiros com deficiência devem definir,

em conjunto com a empresa aérea, se necessitam ou não de um acompanhante, de

modo a terem preservada sua autonomia.  O art.  48 estabelece que as empresas

aéreas  ou  operadores  de  aeronaves  poderão  exigir  um  acompanhante,  quando

considerarem  essencial  sua  presença,  para  o  passageiro  com  deficiência,

independentemente do seu interesse, por razões técnicas e de segurança de voo,

mediante justificativa expressa e por escrito. Nesse caso, de acordo com o § 1º desse

artigo,  a  empresa  aérea  deverá  oferecer  para  o  acompanhante  da  pessoa  com
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deficiência  desconto  de,  no  mínimo,  80%  da  tarifa  cobrada  do  passageiro  com

deficiência.

Conforme  explicitado  no  parecer  de  mérito  emitido  pela  Comissão  que  nos

antecedeu,  a  proposição  segue  a  determinação,  manifesta  em  convenção

internacional  da  qual  o  Brasil  é  signatário,  de  que  os  Estados  nacionais  tomem

medidas que assegurem às pessoas com deficiência o acesso à informação por meio

de todas as formas de comunicação de sua escolha, em igualdade de oportunidades

com  as  demais  pessoas.  Além  disso,  legislação  nacional,  em  vigor  desde  2001,

determina que o poder público promova a eliminação de barreiras na comunicação e

disponha  sobre  mecanismos  e  alternativas  técnicas  que  tornem  acessíveis  os

sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência sensorial e com

dificuldade de comunicação, visando assegurar-lhes o direito de acesso à informação.

Esse mesmo parecer da Comissão de mérito evidenciou alguns dados estatísticos

sobre a população com deficiência, a partir do Censo 2010, realizado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, constatando-se que aproximadamente

24% da população brasileira apresentam pelo menos uma deficiência, o que equivale

a cerca de 45 milhões de pessoas. Com padrão semelhante ao do País, Minas Gerais

possui aproximadamente 4,4 milhões de pessoas com a mesma característica, o que

corresponde a 22,5% da população mineira.

Uma  análise  econômica  preliminar  dos  microfundamentos  da  proposição  em

escopo sugere a inexistência de impactos negativos em termos de rentabilidade do

negócio para as empresas aéreas, sobretudo se considerarmos que a normatização

contida  na  Resolução  nº  9,  de  2007,  foi  editada  pela  própria  agência  nacional

reguladora  do  modal  de  transporte  aéreo,  que,  entre  outras  atribuições,  é  a

responsável  pela  manutenção do equilíbrio  econômico-financeiro  dos contratos  de

concessão de serviços aéreos.

Vale enfatizar que a proposição implicará a necessidade de adequação dos sítios

eletrônicos  da  internet  que  comercializam  passagens  aéreas,  na  medida  em  que

torna obrigatória a divulgação das informações para o caso da venda de passagens

aéreas por meio eletrônico.

Sob  a  ótica  dos  impactos  financeiros  e  orçamentários  ao  Tesouro  Estadual,  o
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projeto em análise não produz qualquer repercussão financeira e orçamentária.

Diante  do exposto,  entendemos que a proposição em tela  apresenta  acentuado

caráter  inclusivo,  na  medida  em que  contribui  para  a  disseminação do  acesso à

informação às pessoas com deficiência, sem produzir impactos econômicos negativos

aos  agentes  envolvidos.  Por  isso,  opinamos  por  sua  aprovação,  na  forma  do

substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que aperfeiçoou a

proposição original.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.875/2011, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.392/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa por intermédio da

Mensagem  no  275/2012,  a  proposição  em  epígrafe  altera  a  Lei  nº  18.401,  de

28/9/2009,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  subvenção  econômica  às

pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional do Estado.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  23/8/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Fiscalização Financeira e

Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria apresentando a Emenda nº 1.

A  Comissão  de  Segurança  Pública  opinou  pela  aprovação  do  projeto  com  a

Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

A proposição  em  epígrafe  objetiva  alterar  a  lei  estadual  que  autoriza  o  Poder

Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem

egressos do sistema prisional  do Estado. As mudanças consistiriam em ampliar  a

reinserção  ao  mercado  de  trabalho  de  condenados  pela  Justiça,  incluindo  como

beneficiários, além dos egressos do sistema prisional do Estado, os condenados em

cumprimento de prisão domiciliar, bem como aumentar a subvenção econômica, que

continua a ser disponibilizada trimestralmente, para dois salários-mínimos mensais

por contratado.

Por meio da Mensagem nº 275, o Governador do Estado afirma que a medida visa

a  ampliar  a  absorção,  pelo  mercado  de  trabalho  formal,  dos  egressos  e  dos

condenados em cumprimento de prisão domiciliar, como forma de reintegração social.

A Comissão de Constituição e Justiça destacou, em seu parecer, que os fatores

decisivos  para  a  concessão  de  subvenções  devem  pautar-se  pelos  princípios

constitucionais  e,  sempre  que  possível,  com  a  imposição  de  critérios  de  custo-

benefício ou custo-efetividade. Além disso, a matéria discutida se insere no domínio

da competência legislativa estadual, conforme disposto no art. 24, I, da Constituição

da República. Ademais, no que toca à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,

não há nada que impeça a tramitação da proposta, já que inexiste norma instituidora

de iniciativa privativa nesse sentido. Por último, foi sugerida a Emenda nº 1, que deu

nova redação ao art. 1º da Lei n° 18.401, de 28/9/2 009, a que se refere o art. 1° do

projeto de lei em comento, para adequação à técnica legislativa.

A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto

de lei em comento com a Emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça. Ela ressaltou que o projeto aperfeiçoa ação governamental existente, a qual

tem  por  finalidade a  inserção do apenado e  do  egresso  do  sistema prisional  no

mercado de trabalho e na sociedade. É medida relevante que visa, ao fim e ao cabo,

a  redução  dos  índices  de  reincidência  criminal  e  da  consequente  reentrada  no

sistema prisional. Ademais, ele amplia programa meritório e contribui para tornar o

sistema  de  justiça  criminal  mais  eficiente  e  possibilitar  não  apenas  resultados

coerentes  com  finalidades  juridicamente  estatuídas,  mas  efetiva  diminuição  de
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indicadores de reincidência criminal, violência e demais problemas sociais derivados

de práticas delituosas.

Em relação ao aspecto orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, destaca-

se que a subvenção é matéria afeta ao âmbito do direito financeiro e configura-se em

modalidade de intervenção do Estado no campo do domínio econômico por meio da

concessão de benefícios fiscais, subvenções, subsídios e outras medidas de natureza

positiva, não tendo natureza fiscal.

Nos  termos  do  disposto  no  art.  12,  §  3º,  da  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,

consideram-se  subvenções  econômicas  as  transferências  destinadas  a  cobrir

despesas  de  custeio  de  empresas  públicas  ou  privadas  de  caráter  industrial,

comercial,  agrícola  ou  pastoril.  Cabe  mencionar  que,  tendo  em  vista  que  as

subvenções  são  classificadas  como despesas  correntes,  conforme  o  disposto  no

referido art. 12, sua concessão deverá atender às condições estabelecidas nos arts.

16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - quais sejam:

“Art.  16  -  A criação,  expansão ou aperfeiçoamento  de  ação governamental  que

acarrete aumento da despesa serão acompanhados de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar

em vigor e nos dois subsequentes;

II  -  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação

orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(…)

Art.  17  -  Considera-se  obrigatória,  de  caráter  continuado,  a  despesa  corrente

derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o

ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1º - Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o “caput” deverão

ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem

dos recursos para seu custeio.

§ 2º - Para efeito do atendimento do §1º, o ato será acompanhado de comprovação

de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais

previstas no anexo referido no §1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos
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períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela

redução permanente de despesa.

(...)

§  5º  -  A  despesa  de  que  trata  este  artigo  não  será  executada  antes  da

implementação das medidas referidas no §2º, as quais integrarão o instrumentoque  a

criar ou aumentar.”

Conforme exposto acima, verifica-se a necessidade do atendimento às imposições

da LRF para a despesa a ser executada, entre as quais destacam-se a apresentação

da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor  e nos dois subsequentes,  a declaração do ordenador da despesa de que o

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além da

demonstração da origem dos recursos para seu custeio.

No que tange à transferência de recursos públicos para o setor privado, o art. 26 da

LRF determina que  somente  mediante  lei  específica  poderá  haver  destinação de

recursos para atender pessoas físicas ou jurídicas, havendo dotação orçamentária e

compatibilidade com a LDO.

Cabe ressaltar que de acordo com o art. 11 da Lei nº 18.401/2009, os recursos

destinados à subvenção econômica serão provenientes de dotações orçamentárias

da Secretaria de Estado de Defesa Social, com observância do disposto na Lei de

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Os dispêndios anuais serão

limitados  ao  montante  previsto  na  dotação  orçamentária  anual  desta  pasta,  em

rubrica específica para esse fim, notadamente do Programa de Reintegração Social

de Egressos do Sistema Prisional, não implicando, portanto, realização de despesas

ou  assunção  de  obrigações  diretas  que  excedam  os  créditos  orçamentários  ou

adicionais. A Secretaria de Estado de Defesa Social, por meio do Ofício CPEC nº 34,

de  6/12/2012,  informa  que  dispõe  de  recursos  orçamentários  para  acobertar  a

proposição em tela, ressaltando também que as ações executadas em consonância

ao  Projeto  Regresso  encontram-se  previstas  na  política  de  prevenção  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 - através do programa “Minas

Segura”, produto do Processo Estratégico “Fica Vivo - Prevenção à Criminalidade”,
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Ação 1108.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.392/2012 com

a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de

Minas - TCE-MG -,  visa alterar a Lei Complementar  nº 102, de 2008, que dispõe

sobre a organização dessa Corte e dá outras providências.

A proposição  foi  aprovada  em 1º  turno  com a  Emenda  nº  1,  apresentada pela

Comissão de Administração Pública.

Retorna  agora  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para

receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende modificar a Lei Complementar nº 102, de 2008,

que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado, a fim de alterar a

redação do parágrafo único do art. 110-A e do art.110-F, suprimir o § 2º do art. 110-C

e acrescentar o art. 110-J à referida lei.

Tais artigos tratam, em síntese, dos institutos da prescrição e decadência no âmbito

da Corte de Contas mineira.

Conforme ressaltado por esta e demais Comissões, o projeto, além de aperfeiçoar

determinados comandos da Lei Complementar nº 102, de 2008, e suprimir eventuais

dúvidas  quanto  à  aplicação  e  interpretação  desses  comandos,  contribui  para  a

estabilidade e a consolidação dos direitos, o que resulta em maior segurança para as

relações jurídicas. Ademais, a proposição não causa impacto orçamentário-financeiro.

Por meio do Ofício nº 20.049/2012 (anexo a este parecer), o Presidente do Tribunal
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de  Contas  encaminhou  a  esta  Comissão  sugestões  de  alterações  ao projeto  em

análise, com o intuito  de aprimorá-lo e adequá-lo às práticas da Corte de Contas

mineira. Em razão disso, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer, que

acolhe integralmente às sugestões do Tribunal.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

24/2012, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido, ao vencido em

1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica substituído o termo “Auditor” pela expressão “Conselheiro Substituto”

nos incisos V e XI do art. 4º, no art. 16, nos incisos II, XIII e XXXIX do art. 19, no art.

25, no art. 26, no “caput” do art. 27, no inciso XIX do art. 35, no inciso V do art. 39, no

art. 73, no art. 74 e no art. 114 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de

2008.

Art.  2º  -  Fica  substituído  o  termo  “Auditores”  pela  expressão  “Conselheiros

Substitutos” na alínea “a” do inciso I do art. 8º, no “caput” do art. 9º, no “caput” e no

parágrafo único do art. 11, no “caput” do art. 17, nos incisos III, VII, XXXIV, XXXV e

XXXVI do art. 19, no art. 24 e no inciso XIV do art. 35 da Lei Complementar nº 102,

de 2008.

Art. 3º - O parágrafo único do art. 17, o inciso XVIII do art. 35, o parágrafo único do

art. 110-A, o art. 110-C e o art. 110-F da Lei Complementar nº 102, de 2008, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 - (…)

Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à duração, às

que  a  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional  assegura  aos  membros  do  Poder

Judiciário, na forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal.

(...)

Art. 35 - (…)
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XVIII  -  sortear,  na  última  sessão  ordinária  do  Tribunal  Pleno  de  cada  ano,  o

Conselheiro-Relator e o Revisor para o acompanhamento da execução orçamentária

das  contas  prestadas  pelo  Governador  do  Estado,  observado  o  princípio  da

alternância;

(...)

Art. 110-A - (…)

Parágrafo único - O reconhecimento da prescrição e da decadência poderá dar-se

de ofício pelo relator, mediante provocação do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas ou requerimento do responsável ou interessado.

(...)

Art. 110-C - São causas interruptivas da prescrição:

I  -  despacho ou  decisão que determinar  a realização de inspeção cujo  escopo

abranja o ato passível de sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas;

II - autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de prestação e tomada de

contas;

III - autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de obrigação imposta por lei

ou ato normativo;

IV - instauração de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas;

V - despacho que receber denúncia ou representação;

VI - citação válida;

VII - decisão de mérito recorrível.

(...)

Art. 110-F - A contagem do prazo a que se refere o art. 110-E voltará a correr, por

inteiro:

I - quando da ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição, entre aquelas

previstas nos incisos I a VI do art. 110-C; e

II - quando da primeira decisão de mérito recorrível.

Parágrafo  único  -  Os  agentes  que  derem  causa  à  paralisação  injustificada  da

tramitação  processual  do  feito  poderão  ficar  sujeitos  à  aplicação  de  sanções,

mediante processo administrativo disciplinar.”.

Art. 4º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.
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110-J:

“Art.  110-J  -  O  processo  será  extinto  com  resolução  de  mérito  quando  for

reconhecida a prescrição ou a decadência.”.

Art. 5º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.

114-B:

“Art.  114-B  -  Todas  as  menções  a  Conselheiro  Substituto  e  a  Conselheiros

Substitutos  constantes desta lei  complementar  referem-se ao cargo de Auditor  do

Tribunal de Contas, previsto no § 3º do art. 78, nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 79, no

inciso XXIII do art. 90, e no “caput” e no parágrafo único do art. 265 da Constituição

do Estado, cujos titulares, nos termos da Constituição, substituem os Conselheiros e

exercem as demais  atribuições da judicatura,  presidindo processos e relatando-os

com proposta de voto, segundo o que dispõe o art. 27 desta lei complementar.”.

Art. 6º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.

118-A:

“Art. 118-A - Para os processos que tenham sido autuados até 15 de dezembro de

2011, adotar-se-ão os prazos prescricionais de:

I - cinco anos, contados da ocorrência do fato até a primeira causa interruptiva da

prescrição;

II - oito anos, contados da ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição

até a primeira decisão de mérito recorrível proferida no processo;

III - cinco anos, contados da prolação da primeira decisão de mérito recorrível até a

prolação da decisão de mérito irrecorrível.

Parágrafo único - A pretensão punitiva do Tribunal de Contas para os processos a

que se refere o “caput” deste artigo prescreverá também quando a paralisação da

tramitação processual do feito em um setor ultrapassar o período de cinco anos.”.

Art. 7° - O Capítulo IV do Título I da Lei Compleme ntar n° 102, de 2008, passa a

denominar-se: “Dos Conselheiros Substitutos”.

Art. 8° - O Capítulo IV do Título V-A da Lei Comple mentar n° 102, de 2008, passa a

denominar-se: “Disposições Finais”.

Art. 9º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2012.
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Tiago Ulisses, Presidente - Zé Maia, relator - João Vítor Xavier - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2012

(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  Complementar  n° 102,  de  17  de  janeiro  de  2008:  1)  modifica  o

parágrafo único do art. 110-A, o art. 110-C, e o art. 110-F, com as redações conferidas

pela Lei Complementar n° 120, de 15/12/2011; e 2) a crescenta o art. 110-J.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 110-A, o “caput” do § 1º do art. 110-C, e o art.

110-F da Lei Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008, passam a vigorar com

a seguinte redação, ficando revogado o § 2º do art. 110-C da mesma lei:

“TÍTULO V-A

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 110-A - (...)

Parágrafo único - O reconhecimento da prescrição e da decadência poderá dar-se

de ofício pelo relator, mediante provocação do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas ou requerimento do responsável ou interessado.

CAPÍTULO II

DA PRESCRIÇÃO

(...)

Seção I

Das causas que interrompem ou suspendem a prescrição

Art. 110-C - (...)

§  1º  -  Consideram-se atos  de exercício de pretensão fiscalizatória,  para fins de

interrupção do prazo prescricional de que trata o art. 110-E desta Lei:

(...)

Seção II

Dos prazos da prescrição

(...)
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Art.  110-F  -  Interrompida  a  prescrição  da  pretensão  punitiva,  na  ocorrência  de

quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 110-C, começará a ser

contado o prazo prescricional de:

I - cinco anos, quando, durante esse período ou em período superior, a tramitação

do processo ficar paralisada em um setor, na forma do disposto em ato normativo

próprio; e

II - dez anos, considerando-se como termo inicial a ocorrência da primeira causa

interruptiva da prescrição e como termo final o trânsito em julgado da decisão de

mérito.

Parágrafo  único  -  Os  agentes  que  derem  causa  à  paralisação  injustificada  da

tramitação do processo, nos termos do inciso I, poderão ficar sujeitos à aplicação de

sanções mediante processo administrativo disciplinar.”.

Art.  2º  -  Fica  acrescido  o  art.  110-J  no  Capítulo  IV  do  Título  V-A  da  Lei

Complementar nº 102, de 17/01/2008, nos seguintes termos:

“TÍTULO V-A

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

(...)

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÃO FINAL

(...)

Art.  110-J  -  O  processo  será  extinto  com  resolução  de  mérito  quando  for

reconhecida a prescrição ou a decadência.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.197/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado  Doutor  Wilson Batista,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.197/2011

“institui  o  projeto de  prevenção ao câncer  Caminhos da Prevenção no âmbito  do

Programa de Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -, da Secretaria de Estado de

Saúde”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna
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agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 102, XI, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, estabelece que a rede de

prevenção ao câncer do Sistema Único de Saúde - SUS - será complementada por

unidades móveis, instaladas em veículos adaptados para esse fim, visando garantir o

acesso aos programas de prevenção ao câncer em todas as regiões do Estado. A

proposição  prevê,  ainda,  que  essas  unidades  móveis  contarão  com  equipe

multidisciplinar que atuará de forma coordenada em todo o Estado.

Conforme relatado no parecer emitido por esta Comissão no 1º turno, trata-se de

matéria  relevante  para  a  saúde  pública,  levando-se  em  conta  a  ocorrência

epidemiológica do câncer no Brasil e sua magnitude social. Além disso, a proposição

é importante para possibilitar aos moradores das regiões mais distantes do Estado e

com  dificuldades  de  acesso  às  unidades  de  saúde  a  realização  de  exames

preventivos do câncer em suas próprias comunidades, inclusive em áreas rurais.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer - Inca -, o câncer de mama é

a quinta causa de morte por câncer em geral (458 mil óbitos) no mundo e a causa

mais frequente de morte por câncer em mulheres. Já o câncer do colo do útero é o

terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres e causa 274 mil óbitos por ano

no  mundo,  com aproximadamente  530  mil  casos  novos  por  ano.  Em  relação  ao

câncer de próstata, sua ocorrência aparece em sexto lugar no mundo, e é o mais

prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. No que se

refere  ao  câncer  de  pele,  existem  dois  grupos  distintos:  o  não  melanoma,  mais

frequente e menos agressivo, e os melanomas, mais agressivos, porém muito raros.

Em 2012,  estimam-se, para o Brasil,  62.680 casos novos de câncer  de pele  não

melanoma em homens e 71.490 em mulheres.

No que se refere à prevenção ao câncer de mama, o Ministério da Saúde publicou a

Portaria nº  2.304, de 4/10/2012, que institui  o Programa de Mamografia Móvel no

âmbito do SUS. Nesse programa, o exame mamográfico será realizado por unidade

móvel de saúde, com o objetivo de identificar e rastrear alterações relacionadas ao
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câncer de mama em todo o território nacional, prioritariamente em mulheres na faixa

etária entre 50 e 69 anos.

No âmbito estadual, esse programa já se encontra em execução, de acordo com

notícia publicada no “site” do Canal Minas Saúde, em 18/10/2012. Segundo a notícia,

a Secretaria de Estado de Saúde realizou o lançamento da Unidade Móvel de Saúde

da Mulher, nessa data, com o objetivo de dinamizar a realização de mamografias nos

Municípios, distritos, aldeias indígenas, comunidades quilombolas e demais regiões

do Estado, possibilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Apesar de já existirem as unidades móveis de saúde da mulher, a proposição em

exame  é  meritória  por  ser  mais  ampla,  abarcando  a  realização  de  exames

preventivos  para  outros tipos de  câncer,  razão pela qual  reiteramos,  no 2º  turno,

nosso posicionamento favorável ao projeto.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.197/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Luzia Ferreira.

PROJETO DE LEI Nº 2.197/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre os programas de prevenção ao câncer implantados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  A  rede  de  prevenção  ao  câncer  do  Sistema  Único  de  Saúde  será

complementada por unidades móveis, instaladas em veículos adaptados para esse

fim, visando garantir o acesso aos programas de prevenção ao câncer em todas as

regiões do Estado.

Art. 2º - As unidades móveis de prevenção ao câncer de que trata o art. 1º desta lei

contarão com equipe  multidisciplinar  que atuará  de  forma coordenada em todo o

Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Registro de presença -  Execução do Hino Nacional  - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Arlen Santiago - Entrega de placa - Palavras do Sr.  Cipião

Martins Pereira - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O  locutor  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  a  comemorar  o  centenário  de

nascimento do ex-Deputado Edgar Pereira.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Cipião Martins

Pereira, irmão do ex-Deputado Edgar Pereira; Deputado Gil Pereira, Secretário de

Estado Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas; Vereador Valcir Soares Silva, Presidente da Câmara Municipal de

Montes  Claros;  Edgar  Antunes  Pereira,  filho  do  ex-Deputado  Edgar  Pereira;  e

Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Nadja Naira Guimarães, Chefe

do Escritório da Unimontes em Belo Horizonte, representando o Sr. Reitor, José dos

Reis Canela, Reitor dessa Universidade.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo.

- Procede-se à exibição do vídeo.
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Palavras do Deputado Arlen Santiago

Exmos. Srs. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, amigo, advogado e Presidente desta

reunião  solene,  que  representa,  neste  momento,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente reeleito desta Casa; Cipião Martins Pereira, representante da família do

nosso querido homenageado de hoje, família extremamente importante para Minas e

para o Brasil, que prestou inúmeros serviços não só ao Norte de Minas, mas a toda

Minas  Gerais,  principalmente  pela  qualidade das  amizades  que  a  família  sempre

conseguiu conquistar ao longo da vida do Edgar, dos irmãos e dos filhos; Deputado

Gil  Pereira,  Secretário  Extraordinário  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, sobrinho do homenageado; Vereador

Valcir Soares Silva, Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, o Valcir da

Ademoc, que enobrece o PTB de Montes Claros; Deputados Tadeu Martins Leite, Luiz

Henrique Santiago, companheiros desta legislatura, e Carlos Pimenta, companheiro

de cinco mandatos, boa tarde.

Todos os Deputados, caro Edgar Pereira, foram unânimes em acolher e propor esta

homenagem tão justa e merecida.

Cumprimento  também  o  caro  Prof.  Sebastião  Santos  Vieira,  ex-Diretor  da

Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -; Sr.

Wagner  Gomes,  ex-Superintendente  do  Banco  do  Brasil;  Exma.  Sra.  Valquíria

Pereira, valente lutadora pelas causas do Norte de Minas.

Queremos aqui,  caros Edgar  Pereira e Eunice Loyola  Pereira,  casal  amigo que

muito contribui para o desenvolvimento do Norte de Minas, falar  para vocês, mas

lembrando de Orlando Pereira, Ivan Pereira, Carlos Pereira, ex-Deputado desta Casa;

Luiz  Pereira,  José  Geraldo  Pereira,  Cássia  Pereira  e  também  do  amigo  Ernane

Pereira.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores, todos parentes e amigos

do inesquecível Edgar Pereira, o mundo vive uma crise econômica que não tem fim.

O desemprego assusta na Europa, expulsando milhares de pessoas de seus países à

procura de oportunidades em outras regiões. Vivenciamos uma das piores guerras,

na qual o que mata não são os canhões, as bombas e as balas, o que mata é a

ganância, o querer ganhos fáceis, conquistar riqueza com o menor esforço. E, nesse
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tipo de guerra, morrem mais esperanças que pessoas. O desemprego humilha as

pessoas.  Faz  delas  dependentes,  indivíduos  sem  perspectiva.  Tira  o  ânimo  e  a

dignidade, matando os seus sonhos.

Neste  ato  homenageamos o centenário de  nascimento  de  uma pessoa que fez

exatamente  o  contrário.  Alguém  que  sonhou  seus  sonhos  e,  por  seu  esforço  e

capacidade  empreendedora,  permitiu  que  milhares  de  famílias  do  Norte  mineiro

avançassem em seus projetos e materializassem seus ideais.

Edgar Martins Pereira teria completado 100 anos no último dia de outubro, mas

partiu  antes,  no  esplendor  de  sua  capacidade,  deixando  o  exemplo  de  que  ser

empreendedor não é sinônimo de ser ganancioso.

Desde cedo, quando começou sua vida empresarial como sócio de seu pai em um

armazém de secos e molhados, em Pedras de Maria da Cruz, Edgar demonstrou

consciência de que era necessário prestigiar a região, promover o desenvolvimento

desse sertão esquecido, mas de enorme potencial. A proposta era de dar preferência

à produção regional, em especial a do algodão e da mamona.

Nascido em Santo Antônio de Boa Vista, antigo Distrito de Brasília de Minas, Edgar

Pereira  rompeu  fronteiras,  junto  com  o  pai  e  o  irmão,  avançou  no  mundo  dos

negócios, criou usinas de beneficiamento de algodão e fábricas de óleo e sabão em

outras cidades e outros Estados.

Ele e o irmão Diógenes, quando se desligaram da sociedade com o pai, foram para

Lontra, antigo povoado de Brasília de Minas e, posteriormente, de São João da Ponte

e hoje cidade, onde foi gerado o embrião da grande indústria que vieram a formar,

denominada Irmãos Pereira - Ipê. De lá para Montes Claros foi um pulo, e a cidade

assistiu, entusiasmada, à ascensão desses empreendedores.

Lembrem-se, senhoras e senhores, que estamos falando de uma época em que o

empreendedorismo exigia muito mais que talento. Exigia coragem, desassombro. As

carências, já que quase nada existia em termos de infraestrutura, de facilidades de

crédito,  de  conhecimento  tecnológico,  eram  supridas  pelas  atitudes,  pela

determinação e pelo compromisso com o desenvolvimento coletivo.

Empreendedor é quem sabe ser altruísta, isto é, o que vale é o progresso coletivo,

não apenas se cercar de riqueza pessoal. A riqueza, sabia bem Edgar, não está em
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acumular, mas, sim, em distribuir e dar oportunidades. Foi com essa consciência que

ele, sacrificando suas atividades profissionais, entrou para a vida pública, onde sabia

que poderia participar mais ativamente do desenvolvimento da nossa região Norte, do

nosso Estado e do nosso país.

O povo soube reconhecer o esforço e o compromisso de Edgar Pereira, suas novas

ideias, conceitos e sua visão de futuro. Assim, foi eleito Deputado Federal com 43 mil

votos e praticamente com 80% dos votos úteis da cidade de Montes Claros daquela

época. Foi eleito junto com o grande Governador Rondon Pacheco, que, do Triângulo

Mineiro,  fez  o  asfalto  da  BR-365,  ligando  Uberlândia  a  Montes  Claros,  podendo

também trazer um grande desenvolvimento naquela época. Trabalho de dois grandes

mineiros e de um norte-mineiro, Edgar Pereira.

Edgar, um homem adiante de seu tempo, teve ainda mais um mandato - sendo o

segundo Deputado Federal com maior número de votos no Estado -, porém não o

concluiu: morreu aos 61 anos, deixando uma marca pessoal  em seus parentes e

amigos por tudo o que fez, a qual nunca se apagará, transmitida, por seus genes, a

seus filhos, que também têm tantos  serviços prestados.  É para manter  viva  essa

marca que estamos aqui reunidos, não exaltando, mas reconhecendo as qualidades

de  um  grande  mineiro.  E  torcendo  muito  para  que  muitos,  milhares,  milhões  de

Edgares surjam para que o mundo supere suas crises. Obrigado.

Entrega de Placa

O locutor  -  Neste  momento,  o  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  representando  o

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  Deputado Dinis

Pinheiro, fará entrega ao Sr.  Cipião Martins Pereira,  irmão do ex-Deputado Edgar

Pereira,  de  placa  alusiva  a  esta homenagem. A placa a  ser  entregue contém os

seguintes dizeres: “De comerciante no Norte do Estado a político de renome nacional,

Edgar Pereira sempre teve sua trajetória marcada pelo empreendedorismo e pelo

espírito de liderança. Nascido em 1912, tornou-se um grande empresário, dono de

usinas  de  beneficiamento  de  algodão  e  de  fábricas  de  óleo  e  sabão.  Apesar  da

ascensão econômica, nunca perdeu a simplicidade e a sinceridade no trato com as

pessoas,  qualidades que ajudaram a  conduzi-lo  à Câmara dos Deputados.  Edgar

Pereira morreu em 1973, no exercício do segundo mandato de Deputado Federal,
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cargo que soube exercer com dignidade e honestidade. Quando se completam 100

anos  do  seu  nascimento,  o  ex-Deputado  Edgar  Pereira  tem  sua  memória

reverenciada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais”.

O Sr.  Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)  -  A Presidência tem o imenso

prazer de convidar o autor do requerimento que suscitou esta homenagem, Deputado

Arlen Santiago, o Secretário e Deputado Gil Pereira e os Deputados Luiz Henrique e

Tadeuzinho,  votados  na  região,  para  compartilharem  este  momento  tão  solene  e

importante para Minas.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Cipião Martins Pereira

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Deputado Arlen

Santiago;  Srs.  Deputados;  senhoras  e  senhores;  na  derradeira  visita  a  Belo

Horizonte, pouco antes que as tempestades políticas o expulsassem da vida para

entrar na história,  uma vez mais Getúlio  Dorneles Vargas afagou o ego de nosso

povo. Disse a uma multidão em delírio que vinha às montanhas de Minas porque do

“alto delas melhor se contempla o Brasil”. Uma perfeição de síntese.

Em realidade, é das Alterosas que se divisa bem o que o Brasil tem de opulência e

de miséria; do luxo e da ostentação das grandes cidades à indigência dos grotões.

Dos grotões que, por todo o sempre, deveriam ser apenas, como a Itabira de Carlos

Drummond de Andrade, "um retrato na parede". Mas delas também se contempla - e

esta  homenagem  que  tanto  sensibiliza  a  família  Martins  Pereira  o  traduz  com

fidelidade - a justeza na exata apreciação dos valores de nosso povo. Aqui se glorifica

hoje  o  que o  homem tem  de  mais  sublime:  sua permanente  identificação com a

epopeia  dos  pequenos,  dos  humildes,  dos  desvalidos,  dos  degradados,  com  as

gentes sem pão e sem afeto.

Como Martin Luther King, gênio de uma raça e de um povo, Edgar Martins Pereira

teve um sonho. Mas não um mero sonho da perfeita igualdade racial. Porque este,

desde a mais tenra infância em Santo Antônio da Boa Vista, em Pedras de Maria da

Cruz ou na Fazenda do Padilho, ele o viveu sempre, na plenitude do exemplo de

nossa mãe, Maria das Dores Martins, a Dona Quita. Ele tinha nela, na simplicidade

franciscana de seus trajes, um ideário de vida. Sem quaisquer barreiras entre ricos e
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pobres, entre pretos e brancos, Dona Quita lhe ensinou, e a todos nós, que somos

iguais perante Deus e perante os homens, iguais em virtudes e pecados. E o sonho

de Edgar Martins Pereira o acompanhou pela existência toda. Ele não foi  um ser

político por interesse nem por conveniência. Ele foi, acima de tudo, um ser humano.

Seu sonho era o sonho de um menino bom, que só via sentido na vida se todos

pudessem sentar-se à mesma mesa, comer do mesmo pão, sorrir o mesmo sorriso.

Mercê  de  Deus,  nem  os  holofotes  da  notoriedade  nem  os  louros  das  vitórias

efêmeras, nem mesmo as intempéries de sua estrada conseguiram sufocar o menino

bom que trazia dentro de si. Esse menino o acompanhou sempre, ia com ele aos

portões dos campos de futebol e dos circos para garantir a dezenas e dezenas de

meninos como ele um pouco de felicidade,  um lampejo ao menos de sorriso nas

faces punidas pela pobreza e pelo desamor.

Ele  talvez  nunca  tenha  lido  as  páginas  prenhes  de  beleza  e  ternura  que

Kazantzákis nos deixou. Nem, com certeza, jamais tenha trilhado, descalço e faminto,

os mesmos caminhos gelados da Úmbria que Francisco Bernardone tantas vezes

percorreu.  Mas  tinham  ambos,  por  igual,  o  mesmo  fogo  sagrado,  a  mesma

exuberância de espírito e coração que aproximava o pobrezinho de Deus de aves e

meninos.

Por isso, nobres Deputados, lado a lado com a gente simples que ele tanto amou,

façamos desta homenagem uma prece no melhor estilo de Antônio Maria: “Dorme,

menino grande, que eu estou perto de ti. Sonha o que bem quiseres, porque eu estou

aqui”.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Dr. Cipião Martins Pereira, a nossa saudação especial em ouvi-lo, pela

sua  lucidez  e  pelo  seu  sentimento  de  amor  e  de  saudade.  Parabéns  pelo  seu

pronunciamento, que com certeza nos trouxe a lembrança marcante da vida pública

de seu querido irmão.

Quero  saudar  também,  com  muita  alegria,  o  Exmo.  Sr.  Gil  Pereira,  Secretário

Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do

Norte de Minas. A presença de V. Exa., caríssimo Secretário, é para nós motivo de

muita alegria. V. Exa. está nesta Casa há longo tempo, com toda a bancada do Norte
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de Minas,  e  temos  o  prazer  de tê-lo  conosco nesta  feliz  iniciativa  para  a  qual  a

Assembleia Legislativa hoje abre o seu Plenário.

Saúdo  também  o  caríssimo Vereador  Valcir  Soares  Silva,  Exmo.  Presidente  da

Câmara Municipal de Montes Claros. Saudando V. Exa., cumprimento também todos

os demais Vereadores à Câmara do Município.

Quero fazer também uma saudação especial ao filho do nosso homenageado, Dr.

Edgar Antunes Pereira, um filho assistindo às homenagens a seu querido e saudoso

pai.  Tenha a  certeza,  Dr.  Edgar,  que fazemos isso  simbolizando e  sintetizando  o

reconhecimento do Poder Legislativo a seu ilustre pai.

Quero saudar, com muita alegria, meu caríssimo e querido amigo Deputado Arlen

Santiago, que teve a feliz iniciativa de trazer para cá o resgate e o sentimento dos

verdadeiros  valores  de  homens  públicos,  principalmente  da  estirpe  do  Deputado

Edgar. Fico muito feliz,  Deputado Arlen Santiago, por V. Exa.,  que tem uma visão

extraordinária em defesa da sua região, postular, na tarde de hoje, com a presença

de familiares e amigos, homenagem à memória daquele que com certeza nos traz

imensa saudade por tudo que fez pela região. Parabéns pela iniciativa.

Quero saudar também os caríssimos companheiros, amigos, defensores da região,

Deputados Tadeu Martins Leite e Luiz Henrique. Muito obrigado pela presença. Quero

também, com muita alegria, fazer uma saudação a todas as senhoras e senhoritas,

na pessoa da minha dileta e querida amiga Laís Santiago, esposa do Deputado Arlen

Santiago.  Muito  obrigado pela presença.  Sem dúvida  alguma,  é  muito  importante

acompanhar estes momentos importantes da vida e da família.

Saúdo e agradeço a presença de todos aqueles que enobrecem este Parlamento.

Cito as palavras do Deputado Dinis Pinheiro e reputo de grande valia e alcance o

sentimento  e  o  reconhecimento  quando  se  faz  uma  homenagem  desta  natureza

àqueles que escreveram a história de Minas Gerais, a exemplo do Deputado Edgar

Martins Pereira.

A mensagem do nosso Presidente Dinis Pinheiro é a seguinte: (- Lê:)

“No dia 31/10/2012, celebramos o centenário do nascimento do Sr. Edgar Martins

Pereira, notável político, fazendeiro zeloso e hábil  empreendedor que dedicou sua

vida à defesa dos interesses da região Norte do Estado.
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Nascido no antigo Distrito de Brasília de Minas, Santo Antônio de Boa Vista, Edgar

esteve sempre fortemente ligado à sua terra natal. Embora tenha deixado a região

para estudar no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, para lá retornou ainda jovem,

envolvendo-se  desde  cedo  nos  negócios  da  família,  tendo  sido  sócio  do  pai,

Maximiliano Martins Pereira, e do irmão, Diógenes, no Armazém Pereira & Filhos, que

comercializava, em Maria da Cruz, produtos locais, como o algodão e a mamona.

A sociedade  entre  os  irmãos  teve  vida  longa.  Mais  tarde,  Edgar  e  Diógenes

fundaram,  em  Lontra,  uma  sociedade  batizada  de  Irmãos  Pereira,  embrião  das

prósperas indústrias que possuiriam mais tarde.

Diógenes  lidava  prioritariamente  com  a  parte  administrativa  e  financeira,

encarregando-se de gerir as vendas e angariar recursos para o empreendimento, em

constante expansão. Já Edgar, sempre na estrada, dirigia o comércio e a produção,

dedicando-se aos negócios com muito entusiasmo e a garra que lhe eram próprios.

A parceria foi um sucesso. Com arrojada visão de futuro, os irmãos estimularam os

lavradores  de  algodão  a  aperfeiçoar  sua  lavoura,  investindo  em  sementes  de

qualidade  superior  e  incrementando  o  volume  de  produção,  contribuindo,  assim,

simultaneamente, para o desenvolvimento da economia local e a prosperidade de seu

próprio empreendimento.

Em  pouco  tempo,  não  estavam  mais  restritos  ao  comércio.  Haviam  passado

também ao beneficiamento do algodão e à produção de óleo comestível a partir das

sementes. Tornaram-se industriais importantes na região e no Brasil, com filiais em

mais de uma dezena de Municípios mineiros e em outros Estados. O Grupo Irmãos

Pereira  orgulhava-se  de  ser  a  terceira  indústria  brasileira  a  exportar  lubrificante

vegetal.

Edgar, trabalhador por natureza, dedicava-se também à pecuária e à semicultura,

encontrando em sua rotina, tempo para dedicar-se às fazendas localizadas sempre

nas proximidades de Brasília de Minas.

Não  bastassem  todas  essas  atividades,  movido  pelo  mais  puro  espírito  cívico,

resolveu dedicar-se à política, atividade que, a seu ver, permitiria a ele lutar ainda

mais e com mais ardor em prol do desenvolvimento do Estado e do País.

Em  1966,  candidatou-se,  para  surpresa  geral,  a  uma  vaga  na  Câmara  dos
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Deputados,  quando  todos  esperavam  que  ingressasse  na  política  disputando  a

Prefeitura de Montes Claros.

A enorme popularidade de Edgar lhe  garantiu  resultado extraordinário no pleito,

recebendo 43 mil votos vindos de todas as partes de Minas Gerais.

Assumiu, em 1967, o mandato como o segundo Deputado Federal mais votado,

comprometendo-se a lutar, na Capital Federal, pelo bem de todos os brasileiros, e

não apenas do povo mineiro, que o elegera. Em 1971, seria reeleito.

Ao longo dos seus dois mandatos, conquistou a admiração e o respeito de seus

pares por sua honestidade, generosidade e dedicação. Na Câmara dos Deputados,

integrou, entre outras Comissões Permanentes, as de Agricultura e Política Rural e de

Ciência e Tecnologia. Foi Vice-Presidente da Comissão Especial  da Bacia do São

Francisco  e  membro  efetivo  da  Comissão  Especial  do  Polígono  das  Secas.

Reiterando sua índole independente, obstinadamente se opôs à ampliação da área

do polígono das secas,  medida que terminaria por  prejudicar  os investimentos da

Sudene nos Municípios da região Norte, que realmente deles dependiam. Manteve

firme posição sobre a matéria,  mesmo sabendo que tal  postura era contrária aos

interesses do governo de Minas e da bancada mineira no Congresso.

Para  tristeza  geral,  essa  profícua  carreira  na  política  e  nos  negócios  foi

bruscamente interrompida por seu falecimento precoce, aos 61 anos, vítima de um

trágico acidente automobilístico. Deixou um grande vazio nos corações daqueles que

o conheciam pessoalmente e o amavam e dos que admiravam a figura pública, gratos

pelo  muito  que  ele  fizera  pela  população  norte-mineira.  As  solenidades  de

sepultamento, que aconteceram em Montes Claros, atraíram uma multidão de mais

dez mil  pessoas, evidenciando o reconhecimento popular  pelas  realizações desse

homem visionário e corajoso.

O centenário do nascimento de Edgar Pereira é, portanto, ocasião muito propícia

para relembrar sua trajetória e tornar perene a memória de seus feitos, que tanta

importância tiveram para o crescimento de Minas,  especialmente da região Norte.

Estou certo de que as gerações futuras muito têm a aprender com as lições de vida

deixadas pelo nobre Edgar! Muito obrigado.”
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

João Vítor Xavier (substituindo a Deputada Luzia Ferreira, por indicação da Liderança

do  BTR)  e  Zé  Maia  (substituindo  o  Deputado  Célio  Moreira,  por  indicação  da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado  Tiago  Ulisses.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Gustavo  Corrêa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado João Vítor Xavier,  dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Os Projetos  de Lei  nºs 142,

2.436/2011 e 3.405/2012 são retirados da pauta por determinação do Presidente por

não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Suspende-se  a  reunião.  Reabertos  os

trabalhos às 16h20min, estão presentes os Deputados Tiago Ulisses, Dalmo Ribeiro

Silva (substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BTR) e

Lafayette  de  Andrada  (substituindo  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da

Liderança  do  BTR).  O  Presidente,  Deputado  Tiago  Ulisses,  designa  o  Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva  relator  do  Projeto  de  Lei  nº  3.614/2012,  no  1º  turno.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  3.614/2012  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 3.343/2012. A seguir, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.
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Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Gustavo Corrêa - Zé Maia.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

6/12/2012

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Adalclever  Lopes  (substituindo  o  Deputado  Bruno  Siqueira,  por  indicação  da

Liderança  do  PMDB),  Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o  Deputado  Gustavo

Valadares,  pelo  BTR)  e  Zé  Maia  (substituindo  o  Deputado  Glaycon  Franco,  por

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

presentes, também, os Deputados Gustavo Corrêa e Sargento Rodrigues. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  A  Presidência

suspende a reunião por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, retiram-se da reunião

os  Deputados  Zé  Maia,  Adalclever  Lopes  e  Gustavo  Corrêa.  Registram-se  as

presenças  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Glaycon

Franco, por indicação da Liderança do BTR), Tiago Ulisses (substituindo a Deputada

Rosângela Reis, pelo BAM) e Antônio Júlio. Na fase de discussão do parecer que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  3.614/2012,  o  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  retira  o  parecer  lido

anteriormente e apresenta outro. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 3.614/2012 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa).  O

Projeto de Lei nº 3.296/2012 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do

Parecer para 1º Turno do Projeto de Lei nº 3.392/2012, o Deputado Vanderlei Miranda

apresenta as Propostas de Emenda nºs 1 e 2. Após discussão e votação, é aprovado
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o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.392/2012 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada,  em  virtude  de  redistribuição).  Submetidas  a  votação,  são  rejeitadas  as

Propostas  de  Emenda  nºs  1  e  2.  Por  solicitação  do  relator,  Deputado  Sebastião

Costa,  é  distribuído  em  avulso  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de Lei  nº  3.507/2012 na

forma do Substitutivo nº 1. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique - Rosângela Reis - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou, na 86ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa

Ordinária  da  17ª  Legislatura,  em  11/12/2012,  comunicação  da  Comissão  de

Participação Popular - aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 5/12/2012, das

Propostas de Ação Legislativa nºs 1.672, 1.683, 1.701, 1.707, 1.708, 1.718, 1.730,

1.743, 1.745, 1.765, 1.766, 1.776, 1.783, 1.805, 1.811, 1.812, 1.824, 1.847, 1.853,

1.858, 1.859, 1.860 e 1.866/2012, de autoria popular,  na forma dos requerimentos

apresentados,  das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.675,  1.688,  1.689,  1.728,

1.729, 1.732, 1.737, 1.755, 1.781, 1.782, 1.787, 1.789, 1.830, 1.850 e 1.857/2012, de

autoria  popular,  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012  e  dos

requerimentos apresentados,  das Propostas de Ação Legislativa  nºs  1.676,  1.695,

1.705, 1.711, 1.715, 1.717, 1.723, 1.733, 1.734, 1.738, 1.753, 1.770, 1.790, 1.821,

1.825 e 1.842/2012, de autoria popular, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs

3.471  e  3.472/2012  e  dos  requerimentos  apresentados,  das  Propostas  de  Ação

Legislativa nºs 1.692, 1.722, 1.739, 1.747, 1.764, 1.796, 1.819, 1.826 e 1.846/2012,

de autoria popular, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012,

das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.694,  1.741,  1.746,  1.751,  1.767,  1.778,

1.803,  1.813,  1.818  e  1.855/2012,  de  autoria  popular,  na  forma  de  emendas  ao
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Projeto de Lei nº 3.471/2012 e dos requerimentos apresentados, das Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.700, 1.706, 1.760, 1.773 e 1.806/2012, de autoria popular, na

forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.471/2012,  e  das  Propostas  de  Ação

Legislativa nºs 1.703, 1.712, 1.725, 1.731, 1.750, 1.759, 1.771, 1.775, 1.779, 1.784,

1.797,  1.822,  1.823,  1.832,  1.833,  1.845,  1.848,  1.856  e  1.862/2012,  de  autoria

popular,  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012,  e  rejeição  das

Propostas de Ação Legislativa nºs 1.680, 1.686, 1.702, 1.727, 1.748, 1.749, 1.777,

1.801, 1.809, 1.835 e 1.837/2012, de autoria popular (Ciente. Publique-se.).

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Ficam obrigados os estabelecimentos especificados no art. 1º, desde que

tenham, no mínimo, R$1.000.000,00 (um milhão de reais) de faturamento anual bruto,

a trocarem vinte sacolas plásticas comuns, adquiridas no mesmo estabelecimento,

por  uma sacola retornável  com garantia eterna,  que pode ser trocada, no mesmo

estabelecimento,  sempre que sua vida útil  acabar,  de maior  capacidade e melhor

qualidade de material, que consequentemente suporte maior quantidade de peso e

volume.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta emenda tem o objetivo de conscientizar os consumidores e a

população da necessidade da preservação do meio ambiente, criando o hábito de

utilizar sacolas retornáveis, bem como reforçar a luta pela redução no consumo de

sacolas, já que cada sacola, feita a partir do petróleo ou do gás natural, demora cerca

de quatro séculos para se dissolver na natureza.

No Brasil, o consumo é alto: são 12 bilhões de sacolas por ano. Pelo menos 20%

delas,  segundo  cálculo  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  acabam  descartadas  e

ajudam a entupir bueiros, poluir rios e infestar o fundo do mar.

No  entanto,  deve  ser  ressaltado  o  seguinte  argumento,  para  que  possa  ser

aprovada uma lei que esteja de acordo com o bem comum e de acordo com o próprio

fim dela, ou seja, preservar o meio ambiente: falta comprovação científica de que a
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alternativa sugerida pelo Projeto de Lei nº 1.043/2011 é de fato positiva. Foi divulgado

e  preparado  pelo  Centro  de  Tecnologia  de  Embalagem  -  Cetea  -,  vinculado  ao

Instituto  de  Tecnologia  de  Alimentos  -  Ital  -,  da  Secretaria  de  Agricultura  e

Abastecimento do Estado de São Paulo,  um parecer/relatório acerca do tema em

questão e, de acordo com o relatório, materiais plásticos degradáveis não constituem

solução para o problema do resíduo sólido urbano, pois continuariam a ocupar lugar

em  aterros,  uma  vez  que  a  taxa  de  biodegradação  não  é  tão  rápida  nesses

ambientes. Além disso, esse processo produz gases que colaboram para aumentar o

efeito estufa,  como o dióxido de carbono -  C02 - e o metano -  CH4.  Tal  parecer

adverte que o resíduo não desaparece, mas se transforma em pequenas partículas

que se dispersam no meio ambiente ou que são metabolizadas por micro-organismos

em C02. É preciso quebrar o paradigma de que na gestão de resíduo sólido “o que é

degradável ou biodegradável é bom para o meio ambiente”. O parecer conclui que os

programas de educação ambiental deveriam divulgar a ideia do consumo sustentável,

incluindo  a  reciclagem  de  materiais  inertes:  plástico,  alumínio,  aço,  vidro,  e  o

reaproveitamento do potencial calorífico daqueles que têm poder energético, em vez

de pregar que produtos degradáveis podem ser jogados na natureza.

Portanto, em virtude do já exposto e pela importância desta emenda, contamos com

o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ...  -  Ficam  obrigados  os  estabelecimentos  especificados  no  art.  1º  a

fornecerem gratuitamente ao consumidor, durante três anos, sacola biodegradável.

§ 1º  -  Na impossibilidade de cumprir  o  disposto no “caput”,  ficam obrigados os

estabelecimentos a fornecerem um meio de transportar a mercadoria adquirida pelo

consumidor, desde que não represente ônus ao consumidor.

§  2° -  As  sacolas  biodegradáveis  que  forem  disponib ilizadas  gratuitamente  aos

consumidores deverão ser fabricadas no Estado.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta emenda tem o objetivo de conscientizar os consumidores e a
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população da necessidade da preservação do meio ambiente, criando o hábito de

utilizar sacolas retornáveis, bem como reforçar a luta pela redução no consumo de

sacolas, já que cada sacola, feita a partir do petróleo ou do gás natural, demora cerca

de quatro séculos para se dissolver na natureza.

No Brasil, o consumo é alto: são 12 bilhões de sacolas por ano. Pelo menos 20%

delas,  segundo  cálculo  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  acabam  descartadas  e

ajudam a entupir bueiros, poluir rios e infestar o fundo do mar.

No  entanto,  deve  ser  ressaltado  o  seguinte  argumento,  para  que  possa  ser

aprovada uma lei que esteja de acordo com o bem comum e de acordo com o próprio

fim dela, ou seja, preservar o meio ambiente: falta comprovação científica de que a

alternativa sugerida pelo Projeto de Lei nº 1.043/2011 é de fato positiva. Foi divulgado

e  preparado  pelo  Centro  de  Tecnologia  de  Embalagem  -  Cetea  -,  vinculado  ao

Instituto  de  Tecnologia  de  Alimentos  -  Ital  -,  da  Secretaria  de  Agricultura  e

Abastecimento do Estado de São Paulo,  um parecer/relatório acerca do tema em

questão e, de acordo com o relatório, materiais plásticos degradáveis não constituem

solução para o problema do resíduo sólido urbano, pois continuariam a ocupar lugar

em  aterros,  uma  vez  que  a  taxa  de  biodegradação  não  é  tão  rápida  nesses

ambientes. Além disso, esse processo produz gases que colaboram para aumentar o

efeito estufa,  como o dióxido de carbono -  C02 - e o metano -  CH4.  Tal  parecer

adverte que o resíduo não desaparece, mas se transforma em pequenas partículas

que se dispersam no meio ambiente ou que são metabolizadas por micro-organismos

em C02. É preciso quebrar o paradigma de que na gestão de resíduo sólido “o que é

degradável ou biodegradável é bom para o meio ambiente”. O parecer conclui que os

programas de educação ambiental deveriam divulgar a ideia do consumo sustentável,

incluindo  a  reciclagem  de  materiais  inertes:  plástico,  alumínio,  aço,  vidro,  e  o

reaproveitamento do potencial calorífico daqueles que têm poder energético, em vez

de pregar que produtos degradáveis podem ser jogados na natureza.

Portanto, em virtude do já exposto e pela importância desta emenda, contamos com

o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:
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“Art.  ...  -  Ficam  obrigados  os  estabelecimentos  especificados  no  art.  1º  a

fornecerem gratuitamente ao consumidor, durante três anos, sacola biodegradável.

Parágrafo  único  -  As  sacolas  biodegradáveis  que  forem  disponibilizadas

gratuitamente aos consumidores deverão ser fabricadas no Estado.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta emenda tem o objetivo de conscientizar os consumidores e a

população da necessidade da preservação do meio ambiente, criando o hábito de

utilizar sacolas retornáveis, bem como reforçar a luta pela redução no consumo de

sacolas, já que cada sacola, feita a partir do petróleo ou do gás natural, demora cerca

de quatro séculos para se dissolver na natureza.

No Brasil, o consumo é alto: são 12 bilhões de sacolas por ano. Pelo menos 20%

delas,  segundo  cálculo  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  acabam  descartadas  e

ajudam a entupir bueiros, poluir rios e infestar o fundo do mar.

No  entanto,  deve  ser  ressaltado  o  seguinte  argumento,  para  que  possa  ser

aprovada uma lei que esteja de acordo com o bem comum e de acordo com o próprio

fim dela, ou seja, preservar o meio ambiente: falta comprovação científica de que a

alternativa sugerida pelo Projeto de Lei nº 1.043/2011 é de fato positiva. Foi divulgado

e  preparado  pelo  Centro  de  Tecnologia  de  Embalagem  -  Cetea  -,  vinculado  ao

Instituto  de  Tecnologia  de  Alimentos  -  Ital  -,  da  Secretaria  de  Agricultura  e

Abastecimento do Estado de São Paulo,  um parecer/relatório acerca do tema em

questão e, de acordo com o relatório, materiais plásticos degradáveis não constituem

solução para o problema do resíduo sólido urbano, pois continuariam a ocupar lugar

em  aterros,  uma  vez  que  a  taxa  de  biodegradação  não  é  tão  rápida  nesses

ambientes. Além disso, esse processo produz gases que colaboram para aumentar o

efeito estufa,  como o dióxido de carbono -  C02 - e o metano -  CH4.  Tal  parecer

adverte que o resíduo não desaparece, mas se transforma em pequenas partículas

que se dispersam no meio ambiente ou que são metabolizadas por micro-organismos

em C02. É preciso quebrar o paradigma de que na gestão de resíduo sólido “o que é

degradável ou biodegradável é bom para o meio ambiente”. O parecer conclui que os

programas de educação ambiental deveriam divulgar a ideia do consumo sustentável,
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incluindo  a  reciclagem  de  materiais  inertes:  plástico,  alumínio,  aço,  vidro,  e  o

reaproveitamento do potencial calorífico daqueles que têm poder energético, em vez

de pregar que produtos degradáveis podem ser jogados na natureza.

Portanto, em virtude do já exposto e pela importância desta emenda, contamos com

o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Toda economia gerada pelos estabelecimentos, através deste projeto, que

consiste  na  não  disponibilização  de  sacolas  plásticas  pelos  estabelecimentos

descritos no art. 1º aos consumidores, devidamente comprovada, deverá ser revertida

a  ONGs  devidamente  cadastradas  perante  o  Estado,  bem  como  a  órgãos  e

autarquias do Estado que tratam da proteção e preservação do meio ambiente.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta emenda tem o objetivo de conscientizar os consumidores e a

população da necessidade da preservação do meio ambiente, criando o hábito de

utilizar sacolas retornáveis, bem como reforçar a luta pela redução no consumo de

sacolas, já que cada sacola, feita a partir do petróleo ou do gás natural, demora cerca

de quatro séculos para se dissolver na natureza.

No Brasil, o consumo é alto: são 12 bilhões de sacolas por ano. Pelo menos 20%

delas,  segundo  cálculo  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  acabam  descartadas  e

ajudam a entupir bueiros, poluir rios e infestar o fundo do mar.

No  entanto,  deve  ser  ressaltado  o  seguinte  argumento,  para  que  possa  ser

aprovada uma lei que esteja de acordo com o bem comum e de acordo com o próprio

fim dela, ou seja, preservar o meio ambiente: falta comprovação científica de que a

alternativa sugerida pelo Projeto de Lei nº 1.043/2011 é de fato positiva. Foi divulgado

e  preparado  pelo  Centro  de  Tecnologia  de  Embalagem  -  Cetea  -,  vinculado  ao

Instituto  de  Tecnologia  de  Alimentos  -  Ital  -,  da  Secretaria  de  Agricultura  e

Abastecimento do Estado de São Paulo,  um parecer/relatório acerca do tema em

questão e, de acordo com o relatório, materiais plásticos degradáveis não constituem

solução para o problema do resíduo sólido urbano, pois continuariam a ocupar lugar



1314
____________________________________________________________________________

em  aterros,  uma  vez  que  a  taxa  de  biodegradação  não  é  tão  rápida  nesses

ambientes. Além disso, esse processo produz gases que colaboram para aumentar o

efeito estufa,  como o dióxido de carbono -  C02 - e o metano -  CH4.  Tal  parecer

adverte que o resíduo não desaparece, mas se transforma em pequenas partículas

que se dispersam no meio ambiente ou que são metabolizadas por micro-organismos

em C02. É preciso quebrar o paradigma de que na gestão de resíduo sólido “o que é

degradável ou biodegradável é bom para o meio ambiente”. O parecer conclui que os

programas de educação ambiental deveriam divulgar a ideia do consumo sustentável,

incluindo  a  reciclagem  de  materiais  inertes:  plástico,  alumínio,  aço,  vidro,  e  o

reaproveitamento do potencial calorífico daqueles que têm poder energético, em vez

de pregar que produtos degradáveis podem ser jogados na natureza.

Portanto, em virtude do já exposto e pela importância desta emenda, contamos com

o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 5

O parágrafo único do art. 2° do Projeto de Lei nº 1 .023/2011 passa a ter a seguinte

redação:

Parágrafo  único  -  O  estabelecimento  comercial  fornecerá  sacolas  ou  sacos

plásticos de material biodegradável ou reciclável, gratuitamente ao consumidor, pelo

período de três anos.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se o seguinte artigo: 

Art. ... - Fica o fornecedor varejista, no âmbito do Estado, impedido de cobrar do

consumidor valor referente à cessão de sacolas ou sacos para acondicionamento de

mercadorias.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Carlin Moura

Justificação:  Esta  emenda  tem  como objetivo  impedir  que  os  consumidores  do

Estado  de  Minas  Gerais  sejam  penalizados  com  cobranças  extras,  em  razão  da

proibição da disponibilização de sacolas plásticas pelos estabelecimentos.
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São  louváveis  as  alternativas  para  se  estimular  a  consciência  ambiental  da

população, contudo não se justifica transferir para o consumidor a responsabilidade

que deve ser dos estabelecimentos, qual seja, o dever de oferecer alternativas de

embalagens gratuitas para o transporte dos produtos.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

EMENDA Nº 2 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 

Art. (...) - Ficam criados mil e trezentos cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Administrativo da Polícia Militar,  instituída pela Lei  nº 15.301, de 10 de

agosto de 2004.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos

da  carreira  de  Assistente  Administrativo  da  Polícia  Militar  passa  a  ser  de  mil

quinhentos e trinta e quatro.”

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Governador do Estado

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O provimento dos cargos a que se referem as Leis Delegadas nºs 174 e

175, de 26 de janeiro de 2007, quando destinados a funções específicas na área de

Comunicação Social nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do

Poder Executivo Estadual, será precedido pelo processo de certificação ocupacional

a que se refere o art. 15 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2011, sendo

requisito  indispensável  para  a  participação  do  postulante  a  apresentação  de

comprovante de conclusão de graduação em curso superior nessa área.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta  alteração  objetiva  garantir  aos  cargos  públicos  a  qualificação

profissional para o exercício de trabalhos jornalísticos. A exigência de diploma nos

órgãos públicos é também uma maneira de zelar pela qualidade da informação, tanto

técnica quanto ética.

Esta  emenda  viabilizará  a  participação  de  candidatos/profissionais  de  áreas
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distintas das de jornalismo, cujas atividades estão regidas pelo Decreto-Lei nº 972, de

17/10/69:

“Art. 2° - A profissão de jornalista compreende, pr ivativamente, o exercício habitual

e remunerado de qualquer das seguintes atividades:

a)  redação,  condensação,  titulação,  interpretação,  correção  ou  coordenação  de

matéria a ser divulgada, contenha ou não comentário;

b) comentário ou crônica, pelo rádio ou pela televisão;

c) entrevista, inquérito, ou reportagem, escrita ou falada;

d) planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de

jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser

divulgada;

e) planejamento, organização e administração técnica dos serviços de que trata a

alínea “a”;

f) ensino de técnica de jornalismo;

g) coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação;

h) revisão de originais de matéria jornalística, com vistas à correção redacional e à

adequação da linguagem;

i)  organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos

dados para a elaboração de notícias;

j)  execução  da  distribuição  gráfica  de  texto,  fotografia  ou  ilustração  de  caráter

jornalístico, para fins de divulgação;

k) execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico”.

O Supremo Tribunal Federal, com a decisão de não exigência do diploma para o

exercício da profissão de jornalista, não tornou sem efeito legal o Decreto-Lei nº 972,

de 1969, uma vez que não excluiu a profissão, que está prevista na CLT.

O  compromisso  do  jornalista  é  transmitir  uma  informação  de  qualidade,

principalmente  quando  atua  dentro  do  poder  público,  respeitando  o  princípio  da

publicidade e considerando a transparência das ações.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

EMENDA Nº 3

“Art. … - O art. 5° da Lei n° 14.445, de 26 de nove mbro de 2002, passa a vigorar
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com a seguinte redação:

'Art. 5° - Será admitida, mediante convênio, a cess ão à Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais de até cinco militares e três pilotos, que prestarão apoio às

atividades  institucionais  de  competência  da  Presidência  do  Poder  Legislativo,  na

forma de Deliberação da Mesa da Assembleia Legislativa.

§ 1° - Para fins do disposto no “caput” deste artig o, fica instituída, na Assembleia

Legislativa, a Gratificação de Apoio do Policial Militar à Presidência, devida a policiais

militares que, no exercício de suas funções; estejam à disposição desse órgão, no

valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneração básica do policial

militar, nos termos de regulamento da Mesa da Assembleia.

§ 2° - A gratificação a que se refere o § 1° deste artigo não será incorporada à

remuneração,  aos  proventos  de  aposentadoria e  reforma ou à pensão e,  salvo  o

cômputo no pagamento da Gratificação de Natal, nos termos da Lei nº 8.702, de 18

de outubro de 1984, não será computada na base de cálculo para outro benefício,

vantagem ou adicional nem para a contribuição previdenciária.'.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Inácio Franco

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - O art. 5º da Lei nº 16.307, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

'Art. 5º - Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais  de  até dois  bombeiros  militares,  que prestarão apoio  às

atividades  institucionais  de  competência  da  Presidência  do  Poder  Legislativo,  na

forma de Deliberação da Mesa da Assembleia Legislativa.

§ 1º - Para fins do disposto no “caput” deste artigo, fica instituída, na Assembleia

Legislativa,  a  Gratificação  de  Apoio  do  Bombeiro  Militar  à  Presidência,  devida  a

bombeiros que, no exercício de suas funções, estejam à disposição desse órgão, no

valor  correspondente  a  40%  (quarenta  por  cento)  da  remuneração  básica  do

bombeiro militar, nos termos de regulamento da Mesa da Assembleia.

§ 2º - A gratificação a que se refere o § 1º deste artigo não será incorporada à
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remuneração,  aos  proventos  de  aposentadoria e  reforma ou à pensão e,  salvo  o

cômputo no pagamento da Gratificação de Natal, nos termos da Lei nº 8.702, de 18

de outubro de 1984, não será computada na base de cálculo para outro benefício,

vantagem ou adicional nem para a contribuição previdenciária.'.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Inácio Franco

Justificação: A Assembleia Legislativa mantém convênios com a Polícia Militar  e

com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais por meio dos quais se

estabelecem condições de cooperação institucional visando maximizar as ações de

polícia preventiva necessárias ao exercício do mandato eletivo e a instituir canal de

relacionamento que propicie maior integração entre os partícipes.

A  atividade  policial  desenvolvida  pelos  militares  na  Assembleia  Legislativa

apresenta  aspectos  diversificados  da  que  eles  exercem  habitualmente,  incluindo

deslocamentos para  as  diversas regiões  do  Estado em função das  atividades  de

competência da Presidência, do que decorre a necessidade de remunerá-los pelo

desempenho de tais serviços.

A  gratificação  proposta  está  em  consonância  com  a  instituída  pelo  Ministério

Público, conforme art. 26 da Lei nº 14.323, de 20 de junho de 2002, que fixa o valor

da  Gratificação  de  Apoio  a  Investigação  devida  ao  militar  à  disposição  dessa

instituição no percentual de 40% da remuneração básica do policial. Considerando a

similaridade dessa situação com o militar  cedido à Assembleia,  a equiparação de

tratamento pela gratificação apresentada segue o princípio da isonomia.

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

SUBSTITUTIVO Nº 5

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências.

A  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  vedada  a  comercialização  ou  distribuição  gratuita,  no  âmbito  do

Estado, de sacos e sacolas que não sejam oxibiodegradáveis e biodegradáveis.

Parágrafo único -  Nos sacos e sacolas de que trata o “caput”  deverá constar a

certificação  de  órgão  técnico  ou  outra  entidade  reconhecida,  que  ateste  a  sua
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característica e qualidade.

Art. 2° - Fica, o fornecedor que comercializar saco s ou sacolas retornáveis obrigado

a dar garantia permanente do produto.

Art. 3° - A comercialização ou a distribuição de qu e trata o art. 1º será vedada, no

prazo de três anos, a contar da publicação desta lei, nos Municípios onde não haja

unidade de compostagem industrial. 

Art. 4° - O fornecedor que descumprir o disposto ne sta lei fica sujeito às seguintes

penalidades:

I - advertência; 

II - multa no valor correspondente a até 20.000 Ufemgs (vinte mil Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais);

III - interdição do estabelecimento comercial.

Art.  5° -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos  órgãos de fiscalização de

defesa do consumidor a fiscalização e aplicação do disposto nesta lei.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor cento e oitenta d ias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Délio Malheiros

SUBSTITUTIVO Nº 6

Dispõe sobre a substituição do uso de sacola plástica por sacola ecológica e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais varejistas sediados no Estado de Minas

Gerais deverão substituir o uso de sacola plástica pelo uso de sacola ecológica.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se por:

I - sacola ecológica: aquela confeccionada em material biodegradável ou a sacola

do tipo retornável;

II  -  material  biodegradável:  o  material  que apresenta degradação por  processos

biológicos  naturais  de  ação  de  micro-organismos,  sob  condições  adequadas  de

iluminação, aeração e umidade;

III  -  sacola  do  tipo  retornável:  a  sacola  confeccionada  em  material  durável  e

destinada à reutilização continuada.
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Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais varejistas poderão comercializar ou ceder

gratuitamente  as  sacolas  ecológicas  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei,  aos

consumidores que efetuarem suas compras nos respectivos estabelecimentos.

Art. 3º - A substituição de uso a que se refere esta lei terá caráter facultativo pelo

prazo  de  um  ano,  contado  a  partir  da  data  de  publicação  desta  lei,  e  caráter

obrigatório a partir de então.

Art. 4º - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa no valor de até 20.000,00 Ufemgs (vinte mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais) definida a partir de regulamento;

III - suspensão das atividades por trinta dias;

IV - perda da licença para funcionamento.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar campanhas educativas e de

conscientização de cidadãos e instituições a respeito da substituição de que trata esta

lei.

Art. 6º - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias, contado da data de

sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Luzia Ferreira

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

EMENDA Nº 3

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica instituída a Gratificação de Incent ivo à Pesquisa e à Docência - Giped

-,  devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma como dispuser  o

regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo de provimento  efetivo  e  aos detentores de

função pública da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia, a que se refere o

inciso IV do art. 1° da Lei nº 15.466, de 13 de jan eiro de 2005, lotados e em efetivo

exercício na Fundação João Pinheiro - FJP -, na Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior  -  Sectes  -,  na Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais - Fapemig -, no Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e
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na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação:  A  presente  emenda  tem  por  objeto  estender,  aos  servidores  da

Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  c  Ensino  Superior  -  Sectes  -,  da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, do Instituto

de Geociências Aplicadas - IGA - e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

- Cetec - a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência. Todos os servidores

contemplados  nesta  emenda  com  a  gratificação  fazem  parte  da  carreira  de

Pesquisador em Ciência e Tecnologia, conforme estipula a Lei n° 15.466, de 13 de

janeiro  de  2005,  que  instituiu  as  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Ciência  e

Tecnologia do Poder  Executivo.  Em assim sendo,  não é justo que somente a um

grupo da mesma carreira seja concedido o benefício da gratificação referida. Há de

se considerar, também, que a tabela de vencimentos adotada pelos órgãos apresenta

uma defasagem,  o  que fortalece  a  ideia  de  que  a  gratificação proposta  venha a

contemplar todos os servidores das entidades envolvidas.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao “caput” do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - Fica instituída a Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino - GFPE -,

devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma  como  dispuser  o

regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo de provimento  efetivo  e  aos detentores de

função pública das carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia e de

Gestor em Ciência e Tecnologia, que se referem, respectivamente, os incisos II e III

do art. 1º da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro de 20 05, lotados e em efetivo exercício

na  FJP,  na  Sectes,  na  Fapemig,  no  IGA  e  no  Cetec,  nos  níveis  e  valores

estabelecidos no Anexo III desta lei.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação:  A  presente  emenda  tem  por  objeto  estender  aos  servidores  da

Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -  Sectes  -,  da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Minas Gerais - Fapemig -, do Instituto
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de Geociências Aplicadas - IGA - e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

- Cetec - a Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino - GFPE. Todos os servidores

contemplados  nesta  emenda  com  a  gratificação  fazem  parte  da  carreira  de

Pesquisador em Ciência e Tecnologia, conforme estipula a Lei n° 15.466, de 13 de

janeiro  de  2005,  que  instituiu  as  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Ciência  e

Tecnologia do Poder  Executivo.  Em assim sendo,  não é justo que somente a um

grupo da mesma carreira seja concedido o benefício da gratificação referida. Há de

se considerar, também, que a tabela de vencimentos adotada pelos órgãos apresenta

uma defasagem, o que fortalece a ideia de a gratificação proposta vir a contemplar

todos os servidores das entidades envolvidas.

SUBSTITUTIVO NÃO RECEBIDO AO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O uso de saco plástico de lixo e de sacol a plástica deverá ser substituído

pelo uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica, nos termos desta lei.

Art.  2° -  É  vedada  a  utilização  de  sacola  plástico  não  ecológica  para

acondicionamento,  empacotamento,  armazenamento,  transporte  de  produtos

comercializados  ou  fornecidos,  ainda  que  gratuitamente,  em  estabelecimentos

comercias privados em funcionamento, ainda que temporário.

Art. 3° - Para os efeitos desta lei, entende-se por :

I - saco de lixo ecológico o confeccionado em material reciclado ou biodegradável

compostável;

II - sacola ecológica a confeccionada em material  biodegradável compostável ou

sacola retornável.

§  1º  -  Considera-se  sacola,  a  embalagem  para  acondicionar  produtos  com  o

objetivo de transportá-los até o seu destino final.

§ 2° - Considera-se saco de lixo, aquela embalagem que tem por fim exclusivo o

acondicionamento de resíduos para transporte até o seu destino final.

§  3° -  Considera-se  material  biodegradável  compostá vel  aquele  que  apresenta

degradação por processos biológicos, sob ação de microrganismos, em condições
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naturais adequadas, e que atenda aos seguintes requisitos:

I - decomposição em até cento e oitenta dias em condições de compostagem de

resíduos orgânicos;

II  -  resíduos  finais  resultantes  que  não  apresentem  resquício  de  toxicidade  e

tampouco sejam danosos ao meio ambiente;

III - como únicos resultados da biodegradação apresente o C02, água e biomassa;

IV - os produtos resultantes da biodegradação não apresentar qualquer resquício de

toxidade ou danos ao meio ambiente;

V - a sacola plástica, quando compostada, não impacte negativamente a qualidade

do composto, bem como do meio ambiente;

VI  -  atendimento  à  NBR  15448-2:2008,  editada  pelo  Associação  Brasileira  de

Normas Técnicas - ABNT.

§ 4º -  Considera-se sacola retornável aquela confeccionada em material  durável

com espessura de, no mínimo, de 0,3mm (três décimos de milímetro) e destinado a

reutilização continuada.

§  5° -  Considera-se  material  reciclado  aquele  decor rente  de  processo  de

transformação dos resíduos sólidos que envolva a alteração de suas propriedades

físicas,  físico-químicas ou  biológicas,  com vistas  à  transformação em insumos ou

novos  produtos,  observadas  as  condições  e  padrões  estabelecidos  pelos  órgãos

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Art.  4° -  Deverá  constar  da  sacola  ecológica  confec cionada  em  material

biodegradável de forma clara e visível menção ao atendimento à NBR 15448-2:2008.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a reali zar as campanhas educativas e de

conscientização de que trata esta lei.

Art.  6° -  Para  que  os  estabelecimentos  comerciais  p romovam  as  adaptações

exigidas nesta lei, fica concedido prazo de:

I - cento e oitenta dias em cidades com mais de cinquenta mil habitantes; 

II  -  trezentos e sessenta e cinco dias em cidades com menos de cinquenta mil

habitantes.

Parágrafo único - O número de habitantes dos Municípios mineiros será apurado

com base no censo demográfico divulgado pelo IBGE.
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Art.  7° -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos  órgãos de fiscalização de

defesa do consumidor a fiscalização e aplicação do disposto nesta lei.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Leonardo Moreira

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.548/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Musical  Santa Cecília de Morro

Vermelho, com sede no Município de Caeté.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.548/2012 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Musical Santa Cecília de Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão da arte

musical.

Na consecução desse propósito, a instituição promove recitais musicais, participa

de  eventos  festivos  da  comunidade  com  atos  cívicos  e  folclóricos  e  incentiva  o

aprimoramento de seus músicos.

Pela  importância  das  atividades  da  Sociedade  Musical  Santa  Cecília  de  Morro

Vermelho  para  a  preservação  da  cultura  musical  do  Município  de  Caeté,

consideramos meritória a intenção de declará-la de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.548/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luzia Ferreira, relatora.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.339/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei nº 1.339/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.871/2009, dispõe sobre a proibição do uso da

expressão  “foto  ou  imagem  meramente  ilustrativa”  nos  veículos  de  comunicação,

quando a imagem não for condizente com o produto.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

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

Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

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

Fundamentação

A proposição em tela pretende dar  relevo à transparência,  considerada um dos

princípios norteadores das relações de consumo, mediante a imposição de regras a

serem seguidas quando da veiculação de material  publicitário  de fornecedores de

produtos ou serviços.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa e ressaltou que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC -,

em seu art. 30, exige a aplicação do princípio da transparência na oferta de produtos

e serviços pelos fornecedores. No entanto, apresentou a Emenda nº 1, que trata da

uniformização  das  penalidades  previstas  para  o  infrator,  e  a  Emenda  nº  2,  que

suprime o art.  4º  do  projeto,  uma vez que a  regulamentação da matéria já  é de

competência do Chefe do Executivo.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, no que tange ao mérito,

ressaltou  a  hipossuficiência  do  consumidor,  como  elo  mais  fraco  da  cadeia

econômica.  A Comissão argumentou que a  foto ou  imagem meramente  ilustrativa

pode  revestir-se  do  caráter  de  propaganda  enganosa,  além  de  permitir  que  os

anunciantes  escapem  das  reclamações  relacionadas  ao  direito  do  consumidor.



1326
____________________________________________________________________________

Enfatizou que cabe ao Estado regular o mercado na seara das relações de consumo,

intervindo quando haja distorções e zelando pela qualidade, segurança, durabilidade

e  desempenho  dos  produtos  e  serviços  oferecidos  ao  consumidor.  Acrescentou,

ainda,  que a política nacional  das sobreditas relações consumeristas  se funda na

coibição e repressão eficiente de todo tipo de abuso praticado que possa causar

prejuízo ao consumidor.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário,  não há impedimento à aprovação da

matéria, porquanto o projeto não gera despesas para o erário público e não fere a Lei

de Responsabilidade Fiscal, uma vez que materializa política estadual de relações de

consumo, no sentido de busca da harmonia de tais relações. Esta não é fundada

apenas no tratamento das partes envolvidas, mas também na adoção de parâmetros

reguladores de ordem prática. Além disso, as medidas propostas no projeto em tela

objetivam adequação necessária às normas vigentes, razão pela qual o projeto deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.339/2011, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - João Vítor Xavier - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.878/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

obrigatoriedade  do  uso  da  expressão  "Se  beber,  não  dirija"  nos  cardápios  de

restaurantes, boates, bares e estabelecimentos congêneres no âmbito do Estado.

A matéria foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

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

Em  seguida,  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  em

análise de mérito, opinou pela aprovação da proposição com a referida emenda.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100,  combinado com o art.102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo tornar obrigatório o uso da expressão "Se

beber, não dirija", nos cardápios dos mencionados estabelecimentos. Ela deverá ser

impressa em local visível, destacado, de forma legível e em cor diferente do restante

do texto. O projeto estabelece, também, sanções para infrações à futura lei.

O autor, na justificação, alega que a proposição objetiva educar e conscientizar o

motorista  sobre  o  perigo  de  misturar  álcool  e  direção.  Afirma,  também,  que  os

acidentes de trânsito acarretam alto impacto econômico, especialmente na área de

saúde  e  previdência,  sem  contar  a  incalculável  dor  ocasionada  às  famílias  das

vítimas.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto busca desenvolver

dispositivos constitucionais referentes à segurança e à ordem pública, conferindo-lhes

maior densidade normativa, e que não há óbice à sua tramitação. Entretanto, concluiu

ser  necessário  alterar  o  artigo  que  trata  das  penalidades,  remetendo  àquelas

previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Consubstanciou  essa  ideia  na

Emenda nº 1, que apresentou, e que nós acolhemos.

A  Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou que há nexo

causal  entre  consumo  de  bebida  alcoólica  por  motoristas  e  acidentes

automobilísticos, constatado por recorrentes notícias na mídia. Opinou, também, que

a  justificação  apresentada  pelo  autor  da  proposição  é  procedente.  A  Comissão

entendeu que a matéria apresenta grande alcance social e que é meritória, além de

concordar com a mencionada emenda.

Já  no  âmbito  da  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  qual  seja,  a  análise  da  repercussão financeira  da  proposição,  esta

deve  ser  vista  sob  dois  ângulos:  repercussão  financeira  da  medida  nos  cofres
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públicos e repercussão financeira na sociedade, ou seja, o seu custo social.

Em relação ao primeiro aspecto, constata-se, de plano, que a matéria não acarreta

repercussão nos cofres públicos, visto que ela dispõe sobre o setor privado.

No que diz respeito  ao custo  social,  entendemos que a  despesa para  inserir  a

expressão "Se beber, não dirija" nos cardápios é muito pequena, "vis-à-vis" os amplos

e mencionados benefícios da medida. Destarte, a proposição não encontra óbice no

que tange ao aspecto da sua repercussão financeira na sociedade.

Aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o projeto, propondo a Emenda nº 2,

redigida na conclusão da presente peça opinativa, que torna obrigatória a afixação de

cartaz no interior do estabelecimento com a referida expressão e, também, com o

telefone de serviço de táxi ou assemelhado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.878/2012  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, e com a Emenda nº 2, a seguir redigida.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se à proposição o seguinte art. 2º, renumerando-se os demais:

“Art. 2º - Ficam os estabelecimentos a que se refere esta lei obrigados a fixarem

cartaz, de forma visível, contendo:

I - a expressão de que trata o art. 1º e;

II - número de telefone para solicitar serviço de transporte.”.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Ulysses Gomes - Hely Tarqüínio -

Romel Anízio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.507/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei nº 3.507/2012

dispõe sobre a criação e a transformação de cargos nos Quadros de Pessoal  da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias de Juízo Militar e dá outras

providências.
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Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/10/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira  e  Orçamentária,  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  102,  II,  “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

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

aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal  pertinentes,  fundamentado  nos  termos

seguintes.

Fundamentação

A proposição tem por escopo a criação e transformação de cargos de provimento

em comissão, de recrutamento limitado, e a extinção, com a vacância, de cargos de

provimento em comissão de recrutamento amplo, dos Quadros Específicos de cargos

de  provimento  em  comissão  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  e  das

Secretarias de Juízo Militar.

Propõe-se, ainda, a criação e a extinção, com a vacância, de cargos do Quadro de

Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo Militar.

Nos  termos  do  projeto  fica  transformado  o  cargo  de  Secretário  Especial  do

Presidente em cargo de Diretor Executivo, de provimento em comissão, mantida a

forma  de  recrutamento  limitado;  fica  transformado  com  a  vacância  1  cargo  de

Assistente  Técnico,  de  provimento  em  comissão e  de  recrutamento  amplo,  em 1

cargo  de  Assistente  Técnico  de  Auditoria,  de  provimento  em  comissão  e  de

recrutamento  limitado,  e  ficam criados  2  cargos  de  Diretor-Executivo,  1  cargo  de

Assessor Jurídico II, 4 cargos de Gerente, 1 cargo de Gerente de Cartório, 1 cargo de

Coordenador de Área e 1 cargo de Coordenador de Serviço, todos de provimento em

comissão e de recrutamento limitado. Ainda ficam extintos, com a vacância, 12 cargos

de Assistente Judiciário de provimento em comissão e de recrutamento amplo.

Por último, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal

de Justiça Militar, propõe-se criar 10 cargos da carreira de Técnico Judiciário e 35

cargos  da  carreira  de  Oficial  Judiciário,  e,  no  Quadro  de  Cargos  de  Provimento

Efetivo das Secretarias de Juízo Militar, 17 cargos da carreira de Oficial Judiciário, e a

extinção, com a vacância, de 6 cargos da carreira de Técnico de Apoio Judicial de

Entrância Especial.
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Ressalte-se que os quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais e das Secretarias de Juízo Militar são os constantes da

Lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2007.

Nos termos do ofício que encaminha a proposição em análise,  o Presidente do

Tribunal  de  Justiça  esclarece que  “a  proposta  em questão decorre  de  solicitação

recebida do Tribunal de Justiça Militar, por intermédio de sua Presidência, e visa a

reestruturar o Quadro de Pessoal da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a fim

de adequá-lo, notadamente quanto ao seu quadro de provimento em comissão, à

Resolução nº 88 do CNJ”.

Ressalte-se, por oportuno, que a citada resolução determinou, por meio do § 2º do

art.  2º, para os Estados que não regulamentaram os incisos IV e V do art. 37 da

Constituição Federal,  que pelo menos 50% dos cargos em comissão deverão ser

destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos Tribunais de Justiça

encaminharem projetos de lei de regulamentação da matéria, com observância desse

percentual.

Cumpre observar, a esse respeito, o que dispõe o art. 37 da Constituição Federal,

notadamente o seu inciso V,  porquanto estabelece que “as  funções de confiança,

exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,

chefia e assessoramento” (grifo nosso).

Outrossim, de acordo com o ofício, a Justiça Militar, notadamente após a publicação

da  Emenda  à  Constituição nº  45,  de  2004,  denominada  “Reforma  do  Judiciário”,

quando  teve  a  sua  competência  ampliada,  vem  registrando,  anualmente,  um

crescimento significativo do número de processos em tramitação, principalmente em

decorrência das ações cíveis.

Com a publicação no ano de 2009 da Resolução nº 70, editada em 18/3/2009, o

Conselho  Nacional  de  Justiça  estabeleceu um  Planejamento  Estratégico  Nacional

para  os  Tribunais  Superiores,  a  Justiça  Comum  dos  Estados  e  as  Justiças

Especializadas.

Nesse passo, a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução
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nº 83/2009, estabeleceu o seu Plano Estratégico Institucional para o período 2010-

2014.

Um dos objetivos institucionais identificados no tema “Eficiência Operacional” é o de

estabelecer  e  implementar  estrutura  organizacional  adequada  à  consecução  da

estratégia. Esse objetivo visa dotar a Justiça Militar de uma estrutura organizacional

que  permita  o  alcance  da  visão  e  o  cumprimento  da  sua  missão,  face  a  nova

realidade pela qual vem passando esta justiça especializada, alinhado a estratégia

definida pelo Conselho Nacional de Justiça, na qual se destaca a ênfase em gestão

de pessoas, tecnologia da informação, eficiência operacional e comunicação.

Ademais, a proposta em análise observa, ainda, o disposto na Resolução nº 90/09,

também do Conselho Nacional de Justiça, que define quantitativo mínimo de pessoal

permanente de profissionais da área de Tecnologia da Informação.

A Lei Complementar n° 101, de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal -

LRF -, conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal e estabelece limites para os

referidos gastos nos arts.  19 e 20. O art.  16 da LRF exige que qualquer  ato que

acarrete  aumento  de  despesa  seja  acompanhado  da  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deve  entrar  em  vigor  e  nos  dois

exercícios subsequentes bem como da declaração do ordenador de despesa de que

o  aumento  pretendido  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei

Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental

e  com  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  A  esse  respeito,  ressaltamos  que  a

adequação  aos  comandos  da  LRF  será,  no  momento  oportuno,  analisada  pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Acompanha o ofício que encaminhou a proposição a esta Casa o impacto financeiro

da medida proposta.

A Carta mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, enumera, no

art. 66, IV, as matérias de iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de Justiça,

entre as quais se destaca a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função

públicos  de  sua  Secretaria,  observados  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias. Igualmente, o art. 104, II, da mencionada Carta assegura

ao  Presidente  daquela  Corte  a  competência  privativa  para  propor  ao  Poder
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Legislativo  a  criação  e  a  extinção  de  cargo  e  a  remuneração  de  seus  serviços

auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de

seus membros e dos juízes.

Verifica-se,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  exame  está  de  acordo  com  os

pressupostos  constitucionais  pertinentes  à  matéria,  notadamente  as  regras  de

iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo nesta Casa.

Por  derradeiro,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  adequação  da  proposição  à

técnica  legislativa,  bem  como  a  de  aprimorar  alguns  de  seus  dispositivos,

notadamente quanto à identificação de códigos de cargos, à uniformidade do disposto

nos arts. 1º e 2º e à exigência expressa do bacharelado para os ocupantes de cargos

de Gerente de Secretaria do Juízo,  apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido na

Conclusão.

Conclusão

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

Lei nº 3.507/2012 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a transformação, a criação e a extinção de cargos nos Quadros de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica transformado, com a vacância, no Quadro Específico de Cargos de

Provimento  em Comissão da Secretaria  do  Tribunal  de Justiça Militar  do  Estado,

constante no item III.1 do Anexo III da Lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2007, um

cargo de Secretário Especial do Presidente, código de grupo TJM-DAS-01, código de

cargo SP-L1, de recrutamento limitado, em um cargo de Diretor Executivo, código de

grupo TJM-DAS-02, código de cargo DE-L2, de recrutamento limitado, na forma da

correlação estabelecida no Anexo I desta lei.

Art. 2º - Fica transformado, com a vacância, no Quadro Específico de Cargos de

Provimento  em Comissão da Secretaria  do  Tribunal  de Justiça Militar  do  Estado,

constante no item III.2 do Anexo III da Lei nº 16.646, de 2007, um cargo de Assistente

Técnico,  código  de  grupo  TJM-CAI-03,  código  de  cago  TE-A1,  de  recrutamento

amplo, em um cargo de Assistente Técnico de Auditoria, código de grupo TJM-CAI-
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02,  código  de  cargo  TA-L1,  de  recrutamento  limitado,  na  forma  da  correlação

estabelecida no Anexo I desta lei.

Art.  3º  -  Ficam  criados,  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de  Provimento  em

Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado, constante no item

III.1  do  Anexo  III  da  Lei  nº  16.646,  de  2007,  os  seguintes  cargos,  conforme

especificado no Anexo II desta lei:

I - dois cargos de Diretor Executivo, código de grupo TJM-DAS-02, de recrutamento

limitado;

II  -  um  cargo  de  Assessor  Jurídico  II,  código  de  grupo  TJM-DAS-04,  de

recrutamento limitado;

III  -  quatro  cargos  de  Gerente,  código  de  grupo  TJM-DAS-05,  de  recrutamento

limitado;

IV  -  um  cargo  de  Gerente  de  Cartório,  código  de  grupo  TJM-DAS-05,  de

recrutamento limitado.

Parágrafo único -  O ingresso no cargo de Assessor Jurídico II,  código de grupo

TJM-DAS-04, depende de comprovação de bacharelado em Direito.

Art. 4º - Ficam criados, no Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão

da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado, constante no item III.2 do

Anexo III da Lei nº 16.646, de 2007, os seguintes cargos, conforme especificado no

Anexo II desta lei:

I  -  um  cargo  de  Coordenador  de  Área,  código  de  grupo  TJM-CAI-01,  de

recrutamento limitado;

II  -  um  cargo  de  Coordenador  de  Serviço,  código  de  grupo  TJM-CAI-02,  de

recrutamento limitado.

Art.  5º  -  Ficam  extintos,  com  a  vacância,  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de

Provimento  em Comissão da Secretaria  do  Tribunal  de Justiça Militar  do  Estado,

constante  no  item  III.2  do  Anexo  III  da  Lei  nº  16.646,  de  2007,  doze  cargos  de

Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento amplo, conforme

especificado no Anexo III desta lei.

Art. 6º - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Secretaria

do Tribunal de Justiça Militar do Estado, constante no Anexo I da Lei nº 16.646, de
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2007, os seguintes cargos:

I - dez cargos efetivos da carreira de Técnico Judiciário, códigos de grupo TJM-GS-

14 a TJM-GS-23;

II - trinta e cinco cargos efetivos da carreira de Oficial Judiciário, códigos de grupo

TJM-SG-38 a TJM-SG-72.

Art.  7º  -  Ficam  criados,  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de  Provimento  em

Comissão das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo IV da Lei nº 16.646,

de 2007, seis cargos de Gerente de Secretaria, código de grupo TJMA-DAS-02, de

recrutamento limitado, conforme especificado no Anexo IV desta lei.

Parágrafo único - Somente serão nomeados para os cargos previstos no “caput”

deste artigo servidores integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das

Secretarias de Juízo Militar que sejam bacharéis em Direito.

Art. 8º - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias

de  Juízo  Militar  do  Estado,  constante  no  Anexo  II  da  Lei  nº  16.646,  de  2007,

dezessete cargos efetivos da carreira de Oficial Judiciário, códigos de grupo TJMA-

SG-33 a TJMA-SG-49.

Art.  9º  -  Ficam extintos,  com a  vacância,  no Quadro  de Cargos  de  Provimento

Efetivo das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo II da Lei nº 16.646, de

2007, seis cargos da carreira de Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial,

código  de  grupo TJMA-GS-01 a TJMA-GS-06,  conforme especificado no Anexo V

desta lei.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

( a que se referem os arts. 1º e 2º da Lei nº ...)

Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria

do Tribunal de Justiça Militar transformados por esta lei

* - Os Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, transformados por esta lei, foram publicados

no “Diário do Legislativo”, de 12.12.2012.

ANEXO II

(a que se referem os arts. 3º e 4º da Lei nº …)
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Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal

de Justiça Militar criados por esta lei

* - Os Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,  criados por  esta lei,  foram publicados no

“Diário do Legislativo”, de 12.12.2012.

ANEXO III

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

Quadro de Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar a serem extintos com a vacância

*  -  O  Quadro  de  Cargos  do  Quadro  Específico  de  Cargos  de  Provimento  em

Comissão  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  a  serem  extintos  com  a

vacância, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 12.12.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 7º da Lei nº ...)

Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão das

Secretarias de Juízo Militar criados por esta Lei

* - Os Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão das

Secretarias  de  Juízo  Militar  criados  por  esta  lei  foram  publicados  no  “Diário  do

Legislativo”, de 12.12.2012.

ANEXO V

( a que se refere o art. 9º da Lei nº ...)

Cargos do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo Militar a

serem extintos com a vacância

* - Os Cargos do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo

Militar a serem extintos com a vacância foram publicados no “Diário do Legislativo”,

de 12.12.2012.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Luiz Henrique - Glaycon
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Franco - André Quintão (voto em branco).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 728/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado João Leite,  o Projeto de Lei nº 728/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.031/2008, altera dispositivo da Lei nº 11.547,

de 27/7/94, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas

condições que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise, em sua forma original, objetiva proibir a venda, a posse

e  a  exposição  de  bebidas  alcoólicas  em  bares,  restaurantes  e  estabelecimentos

congêneres localizados em rodovias estaduais, em terrenos contíguos às faixas de

domínio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG. Para tanto, amplia o âmbito da proibição de comércio de bebidas alcoólicas

prevista na Lei nº 11.547, de 1994, passando a vedar,  além da venda, também a

posse  e  a  exposição  desses  produtos  nos  bares,  restaurantes  e  congêneres

estabelecidos ao longo das rodovias estaduais.

No decorrer da tramitação foi apresentado substitutivo,  o qual estabelece que o

Estado  poderá  firmar  convênios  com  Municípios  para  que  eles  fiscalizem  o

cumprimento da proibição veiculada na lei. Além disso, excluiu-se da incidência da

norma os estabelecimentos comerciais situados nos trechos urbanos das rodovias

estaduais. Essas alterações foram aprovadas pelo Plenário no 1º turno de votação,

passando a integrar o vencido.

A relevância e a oportunidade da edição de lei que estabeleça maior controle da

comercialização,  exposição  e  posse  de  bebidas  alcoólicas  em  estabelecimentos

localizados ao longo das rodovias estaduais podem ser aquilatadas pelo fato de que o

risco de acidentes de trânsito  aumenta em 184% após o condutor  ter  consumido
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bebida alcoólica, de acordo com artigo de pesquisadora da Unicamp (Letícia Marín-

Léon,  “Acidentes  de  trânsito,  um  problema  de  saúde  pública”.  Disponível  em:

<www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/234pag04.pdf>.  Acesso  em:  5

dez. 2012).

A proposição, na forma do vencido, busca alinhar a legislação estadual à legislação

federal  em  vigor  e  permitir  a  atuação coordenada entre  Estado  e  Municípios,  ao

prever que sejam firmados convênios para que os Municípios, cujas áreas urbanas

sejam  cortadas  por  rodovias  estaduais,  também  possam  aplicar  os  comandos

previstos no projeto.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

728/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

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

PROJETO DE LEI Nº 728/2011

(Redação do Vencido)

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, que proíbe a

venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas condições que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam proibidas a venda, a posse e a exposição de bebidas alcoólicas em

bares,  restaurantes  e  estabelecimentos  congêneres  localizados  nas  rodovias

estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

§ 1º - O Estado poderá firmar convênios com os Municípios a fim de que estes

também possam exercer a fiscalização e aplicar as penalidades de que trata esta lei.

§  2º  -  O disposto no “caput”  não se aplica  aos  trechos  das rodovias  estaduais

localizados em área urbana, nos termos da legislação específica de cada Município.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 877/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Zé Maia,  o Projeto de Lei  nº 877/2011 visa autorizar  o

Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 877/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Itapagipe  imóvel  com  área  de  462,50m²,  situado  nesse

Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado à

construção de uma casa-lar; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do doador

se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a proposição em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 877/2011, no 2º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente e relator - Zé Maia - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella -
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João Vítor Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.369/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 1.369/2011 visa

autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - do Município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

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

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 1.369/2011, na forma aprovada no 1º turno, de conceder

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Visconde do Rio

Branco imóvel com área de 10.000m², situado no local denominado Fazenda Santa

Juliana, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo, que deve nortear as decisões da administração

pública, o imóvel será destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos

dos  Excepcionais  -  Apae -  do  Município  de  Visconde do Rio  Branco.  No mesmo

sentido, o art. 2º da proposição prevê que o bem reverterá ao patrimônio do doador

se for desvirtuado o motivo de sua doação.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual somente

pode ser realizada com a autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do

art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art.

105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não
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representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.369/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella -

João Vítor Xavier.

PROJETO DE LEI Nº 1.369/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Visconde do Rio  Branco o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Visconde do Rio

Branco imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no local

denominado Fazenda Santa Juliana, nesse Município, registrado sob o nº 12.331, a

fls. 48 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do

Rio Branco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - do Município de Visconde

do Rio Branco.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se for

desvirtuado o motivo de sua doação.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.505/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.505/2011 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Mendes Pimentel o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Trata o Projeto de Lei nº 1.505/2011 de conceder autorização para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Mendes Pimentel imóvel com área de 360m²,

situado  nesse  Município,  para  destiná-lo  à  instalação  de  apoio  operacional  da

Prefeitura  Municipal  e  ao  desenvolvimento  de  atividades  de  interesse  social  da

comunidade.

O art.  2º da proposição prevê que o bem reverterá ao patrimônio do doador se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.505/2011, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes

- Romel Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.352/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe institui

a Política Estadual de Aquisição Direta da Agricultura Familiar - PAAFamiliar.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nos 1 a 4, retorna a proposição a esta
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Comissão para parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Integra este parecer a redação do vencido.

Fundamentação

O projeto de lei  em exame pretende instituir  o Programa Estadual  de Aquisição

Direta da Agricultura Familiar - PAAFamiliar. O PAAFamiliar insere-se no contexto do

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - e do Programa Nacional de Alimentação

Escolar - Pnae -, implementados pelo governo federal, e coaduna-se com estes na

busca  da  consolidação  da  agricultura  familiar,  reconhecendo-a  como  segmento

gerador de renda e inclusão social no Estado.

Durante a tramitação da proposição em primeiro turno, esta Casa recebeu  duas

importantes correspondências recomendando a aprovação do projeto. Uma delas foi

encaminhada pelo Secretário  de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Elmiro Nascimento. A outra, pelo Presidente do Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais - Consea-MG - e Bispo Emérito da Diocese de Duque de Caxias, Dom

Mauro Morelli.

No decorrer do ano de 2012, concomitantemente à tramitação do projeto, foram

editadas  normas  federais  regulamentando  a  aquisição  direta  de  alimentos  da

agricultura familiar, entre as quais destacamos o Decreto Federal nº 7.775, de 2012,

que regulamenta o art. 19 da Lei Federal no 10.696, de 2003, que institui o PAA, e o

Capítulo III da Lei Federal no 12.512, de 2011, que também dispõe sobre o PAA. Tal

decreto, ao regular os programas de aquisição direta da agricultura familiar, instituiu a

modalidade  de  Compra  Institucional  (art.  17,  inciso  V),  em  que  União,  Estado  e

Municípios realizam compras diretas da agricultura familiar por chamadas públicas,

sem  a  necessidade  de  licitação.  Por  conseguinte,  a  Secretaria  Nacional  de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional,  por  meio  do  Grupo  Gestor  do  Programa  de

Aquisição de Alimentos, promulgou a Resolução nº 50, de 26 de setembro de 2012,

que  dispõe  sobre  a  sistemática  de  funcionamento  da  modalidade  de  execução

Compra Institucional, no âmbito do PAA.

Cabe ressaltar que o Decreto Federal nº 7.775, de 2012, dispõe sobre as formas

como  a  União  poderá  disponibilizar  os  recursos  para  os  Estados,  Municípios  e

consórcios de entes federados para a execução de programas de aquisição direta da
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agricultura familiar. Conforme o mencionado decreto, o repasse de recursos federais

aos  Estados  e  Municípios  é  condicionado  ao  cumprimento  das  normas  dos

programas federais de aquisição de alimentos.

Assim,  para harmonizar  o  projeto de  lei  com tais  normas federais,  propomos o

Substitutivo nº 1. Nele incorporamos o conceito de Compra Institucional, o controle

social  da  política  pública  e  a  possibilidade  de  compra  de  alimentos  para  ações

estaduais de promoção da segurança alimentar e nutricional, bem como disposições

relacionadas  aos  critérios  de  priorização  que  o  colegiado  gestor  do  PAAFamiliar

deverá  aplicar  para  fins  de  desempate  nas  chamadas  públicas.  No  substitutivo

também  foram  realizados  diversos  aprimoramentos  no  que  se  refere  à  técnica

legislativa,  de  modo  a  tornar  o  texto  legal  mais  claro  e  conceitualmente  mais

coerente.

Finalmente,  cabe  esclarecer  que  o  texto  do  projeto  reflete  a  interação  entre  a

Assembleia  e  os  movimentos  sociais  da  agricultura  familiar,  por  meio  do  diálogo

conduzido  pela  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  com  a

Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  nas  análises  de  mérito  da  matéria,  tanto  no

primeiro turno quanto neste segundo turno.

Conclusão

Com base no exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.352/2011, no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº1

Institui  a  Política  Estadual  de  Aquisição  de  Alimentos  da  Agricultura  Familiar  -

PAAFamiliar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura

Familiar  -  PAAFamiliar  -,  voltada aos agricultores familiares e às organizações de

agricultores familiares.

Art. 2° - Para os fins desta lei, consideram-se agr icultores familiares:

I - o residente no meio rural que atenda aos requisitos previstos no art. 3º da Lei

Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

II  -  o residente em área urbana e periurbana que atenda aos critérios a que se
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refere o art. 9º-A da Lei nº 15.973, de 12 de janeiro de 2006.

§ 1° - Para os fins desta lei, são também considera dos agricultores familiares os

silvicultores,  aquicultores,  extrativistas,  pescadores  artesanais,  indígenas  e

integrantes de comunidades tradicionais  a que se refere o § 2º  do  art.  3º  da Lei

Federal nº 11.326, de 2006.

§  2º  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  a  condição  de  agricultor  familiar  deverá  ser

comprovada mediante uma das seguintes opções:

I  - documento de aptidão a políticas públicas federais direcionadas à agricultura

familiar;

II - declaração a ser expedida pelo órgão estadual competente ou entidade por ele

credenciada;

III - outros documentos definidos pelo colegiado a que se refere o art. 4º desta lei.

Art. 3º - São objetivos do PAAFamiliar:

I - fomentar a organização e modernização da produção e melhorar o escoamento

dos produtos da agricultura familiar;

II  -  estimular  a  produção  da  agricultura  familiar,  contribuindo  para  a  prática  de

preços adequados e ampliação do mercado de consumo dos seus produtos;

III  -  favorecer  a aquisição dos produtos provenientes  da  agricultura  familiar  nas

compras realizadas pelos órgãos públicos estaduais;

IV - incentivar o consumo de alimentos saudáveis, sustentáveis e que valorizem a

cultura alimentar local e regional.

Parágrafo  único  -  Na  implementação  do  PAAFamiliar,  o  Estado  prezará  pela

equidade no tratamento ao agricultor  familiar,  respeitando os aspectos de gênero,

geração e etnia.

Art.  4º  -  A  gestão  do  PAAFamiliar  será  realizada  por  colegiado,  garantida  a

participação  de  pelo  menos  três  entidades  de  representação  de  agricultores

familiares, conforme dispuser o regulamento.

Art. 5º - O regulamento desta lei indicará as instâncias e os processos de controle

social para acompanhamento e fiscalização do PAAFamiliar.

Parágrafo único - No controle social a que se refere o “caput”, será assegurada a

participação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas
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Gerais - Consea-MG - e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável

- Cedraf.

Art. 6º - Dos recursos destinados à compra institucional de gêneros alimentícios “in

natura” ou manufaturados, o Estado aplicará no mínimo 30% (trinta por cento) na

aquisição  direta  de  produtos  de  agricultores  familiares  ou  de  organizações  de

agricultores familiares, para fins de:

I - ações de promoção de segurança alimentar e nutricional;

II - abastecimento da rede socioassistencial;

III - abastecimento de estabelecimentos de alimentação e nutrição;

IV - abastecimento da rede pública de educação básica e superior, bem como da

rede  filantrópica,  comunitária  e  confessional  de  ensino,  que  recebam  recursos

públicos;

V - abastecimento das demais instituições públicas com fornecimento regular de

refeições, tais como unidades do sistema de saúde e unidades do sistema prisional.

§ 1º - A aquisição direta de alimentos será realizada com dispensa do procedimento

licitatório,  por meio de chamada pública, desde que sejam atendidas as seguintes

exigências:

I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou

regional;

II - os alimentos adquiridos sejam de produção própria do agricultor familiar.

§  2º  -  A observância  do  percentual  disposto  no  “caput”  poderá  ser  dispensada

quando for constatada uma das seguintes circunstâncias:

I - não atendimento das chamadas públicas pelos agricultores familiares ou suas

organizações;

II - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente pelo agricultor

familiar ou sua organização;

III - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios por

parte dos agricultores familiares ou suas organizações;

IV - incidência de pragas ou acidente natural que resulte na perda da produção dos

agricultores familiares;

V - ausência de condições higiênico-sanitárias adequadas por parte dos agricultores
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familiares.

§ 3º - O preço de produtos agroecológicos ou orgânicos poderá ter um acréscimo

de até 30% (trinta por  cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos

convencionais, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Lei Federal nº 12.512, de

14 de outubro de 2011, observadas as condições definidas pelo colegiado gestor do

PAAFamiliar.

Art. 7º - O valor anual máximo a ser pago para cada agricultor familiar será definido

em regulamento.

Parágrafo único -  Quando se tratar  de organização de agricultores  familiares,  o

valor anual máximo a ser pago à organização será o valor a que se refere o “caput”

deste artigo multiplicado pelo número total de agricultores familiares filiados.

Art. 8° - O colegiado a que se refere o art. 4° reg ulamentará a classificação das

propostas  nas  chamadas  públicas  por  critérios  de  priorização  dos  beneficiários

fornecedores, de forma a atender os objetivos dispostos no art. 3º.

Parágrafo único - Os critérios a que se refere o “caput” devem incluir a priorização

de:

I - agricultores familiares do Município onde ocorrerá o consumo dos alimentos;

II - comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas;

III - assentamentos da reforma agrária;

IV - grupos de mulheres;

V - produção agroecológica ou orgânica.

Art. 9º - São de acesso público os dados sobre a execução do PAAFamiliar e sobre

o cumprimento do disposto no art. 6º.

Art. 10 - Fica a Lei nº 15.973, de 2006, acrescida do seguinte art. 9º-A:

“Art. 9º-A - O regulamento desta lei disporá sobre os critérios e procedimentos para

o reconhecimento do agricultor familiar em área urbana e periurbana.

Parágrafo único - Ao agricultor reconhecido na forma do “caput”, fica assegurado o

acesso às políticas públicas estaduais direcionadas à agricultura familiar.”.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Romel  Anízio,  Presidente  e  relator  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Tiago  Ulisses  -
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Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 2.352/2011

(Redação do Vencido)

Institui a Política Estadual de Aquisição Direta da Agricultura Familiar - PAAFamiliar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Aquisição  Direta  da  Agricultura

Familiar  -  PAAFamiliar  -,  voltada  aos  agricultores  familiares,  bem  como  a  suas

associações e cooperativas.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se:

I - agricultor familiar rural, aquele que se enquadre nos critérios da Lei Federal nº

11.326, de 24 de julho de 2006;

II - agricultor familiar urbano, aquele que se enquadre nos critérios da Lei nº 15.973,

de 12 de janeiro de 2006.

Art.  2º  -  São  objetivos  da  Política  Estadual  de  Aquisição  Direta  da  Agricultura

Familiar - PAAFamiliar:

a) fomentar a organização e modernização da produção e melhorar o escoamento

dos produtos da agricultura familiar;

b) estimular a produção da agricultura familiar, contribuindo para a prática de preços

adequados e ampliação do mercado de consumo dos seus produtos;

c)  favorecer  a  aquisição  dos  produtos  provenientes  da  agricultura  familiar  nas

compras realizadas pelos órgãos públicos estaduais.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos listados no art. 2º desta lei, o Estado, por

meio  de  seus  órgãos,  aplicará  no  mínimo  30%  (trinta  por  cento)  dos  recursos

destinados à aquisição de gêneros alimentícios “in natura” ou manufaturados para o

suprimento de hospitais públicos, presídios, escolas públicas, instituições de amparo

social,  entre  outras  entidades,  na  compra  direta,  mediante  chamada  pública,  de

produtos da agricultura familiar.

§  1º  -  A  condição  de  agricultor  familiar  é  verificada  atendidos  os  requisitos

apontados no art. 1º e será comprovada mediante declaração a ser expedida pelo

órgão competente;

§ 2º - A aquisição a que se refere o “caput” será feita até um valor máximo anual
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para cada agricultor,  definido  em regulamento,  que será multiplicado pelo  número

total de agricultores quando se tratar de associação ou cooperativa;

§  3º  -  A observância  do  percentual  disposto  no  “caput”  poderá  ser  dispensada

quando presente uma das seguintes circunstâncias:

I  -  não  atendimento  das  chamadas  públicas  pelos  agricultores  ou  suas

organizações;

II - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente pelo agricultor

ou sua organização;

III - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios por

parte dos agricultores ou suas organizações;

IV - incidência de pragas ou acidente natural que resulte na perda da produção dos

agricultores familiares;

V - constatação de condições higiênico-sanitárias inadequadas.

§ 4º - Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até 30%

(trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais,

nos termos do parágrafo único do art. 17 da Lei Federal nº 12.512, de 14 de outubro

de 2012, observadas as condições definidas pelo colegiado gestor do PAAFamiliar.

§ 5º - Serão compatibilizados os sistemas de obtenção de preços e de realização

de chamadas públicas do PAAFamiliar, bem como sua respectiva regulamentação,

com os dispostos para o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, de que trata o

art. 19 da Lei Federal nº 10.696, de 2 de julho de 2003, e para o Programa Nacional

de Alimentação Escolar - Pnae -, de que trata a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho

de 2009.

Art. 4º - A gestão da Política Estadual de Aquisição Direta da Agricultura Familiar -

PAAFamiliar - será colegiada, garantida a participação de pelo menos três entidades

de representação de agricultores familiares, conforme dispuser o regulamento.

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

Art. 6º - Fica a Lei nº 15.973, de 12 de janeiro de 2006, acrescida do seguinte art.

9º-A:

“Art. 9º-A - O regulamento desta lei disporá sobre os critérios e procedimentos para

o reconhecimento do agricultor familiar urbano, garantido o seu acesso às políticas
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públicas direcionadas à agricultura familiar.”.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.436/ 2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe institui a bacia

hidrográfica como unidade territorial de planejamento no licenciamento ambiental.

Aprovada no 1° turno, com a Emenda nº 1, retorna a proposição a esta Comissão a

fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais.

Integra este parecer a redação do vencido.

Fundamentação

O projeto de lei  em exame tem como objetivo estabelecer que os processos de

licenciamento  ambiental  considerem  as  bacias  hidrográficas  como  unidades  de

planejamento, análise e decisão. Conforme salientado no parecer desta Comissão no

1º  turno,  a  proposição  tem  como  mérito  permitir  a  articulação  entre  as  políticas

públicas de meio ambiente e de recursos hídricos. Além disso, a análise de bacias

hidrográficas é essencial para a compreensão dos processos ambientais, permitindo,

inclusive, a análise integrada do impacto ambiental de empreendimentos.

No 1º turno, esta Comissão propôs a Emenda n° 1, ac larando que o enfoque de

bacias  hidrográficas terá  como base a  área de atuação  dos  comitês  dos rios  de

domínio  estadual.  A  Emenda  n° 1  também  explicitou  q ue,  nos  processos  de

licenciamento ambiental, serão levadas em consideração as metas de qualidade e de

quantidade das águas previstas nos Planos Diretores de Recursos Hídricos.

Porém, em nossa análise no  2º  turno,  avaliamos que,  segundo os preceitos  da

legística, as medidas propostas pelo projeto de lei devem ser incorporadas à Lei n°

7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do ambiente,

visto ser esse o diploma legal que normatiza o licenciamento ambiental no Estado.

Por  esse  motivo,  propomos  agora  o  Substitutivo  n° 1  ao  vencido  no  1° turno,

promovendo essa modificação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.436/2011 na

forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta artigo à Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a

proteção, conservação e melhoria do ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980,  fica acrescida do seguinte art.

8°-A:

“Art. 8°-A - A bacia hidrográfica, delimitada pela área de atuação dos comitês de

bacia dos cursos de água de domínio do Estado, será considerada como unidade

físico-territorial  de  planejamento  para  análise  e  decisão  sobre  os  processos  de

licenciamento ambiental,  especialmente no que se refere às metas de qualidade e

quantidade, estabelecidas nos respectivos Planos Diretores de Recursos Hídricos.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Célio Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 2.436/2011

(Redação do Vencido)

Institui  a  bacia  hidrográfica  como  unidade  territorial  de  planejamento  do

licenciamento ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A bacia hidrográfica, delimitada pela áre a de atuação dos comitês de bacia

dos cursos de água de domínio do Estado, deverá ser considerada como unidade

físico-territorial  de  planejamento  para  análise  e  decisão  sobre  os  processos  de

licenciamento ambiental,  especialmente no que se refere às metas de qualidade e

quantidade, estabelecidas nos respectivos Planos Diretores de Recursos Hídricos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.789/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em exame é  de  autoria  do  Deputado Romel  Anízio  e  tem por

objetivo alterar a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 8.392, de 30 de dezembro

de 1982, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, por doação, ao Município de
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Campo Florido o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

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

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.789/2012, na forma aprovada em Plenário, altera a destinação

do imóvel de que trata a Lei nº 8.392, de 30 de dezembro de 1982, que autoriza o

Poder  Executivo  a  fazer  reverter,  por  doação,  imóvel  que  menciona  à  Prefeitura

Municipal de Campo Florido, para que ele possa ser utilizado para a construção de

um centro de convenções.

Dispõe  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  que  o  bem  retornará  ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta

lei, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Cabe ressaltar  que a alteração proposta pelo projeto de  lei  em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle

dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ademais,  transformada em lei,  a  proposição não representará despesas para o

erário e não acarretará repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.789/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Romel Anízio - Gustavo Perrella -

João Vítor Xavier.
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PROJETO DE LEI Nº 2.789/2012

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 8.392, de 30 de dezembro de

1982,  que autoriza  o Poder  Executivo  a fazer  reverter,  por  doação,  o imóvel  que

menciona à Prefeitura Municipal de Campo Florido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O imóvel de que trata a Lei  n° 8.392,  de 1982, passa a destinar-se à

construção de um centro de convenções.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.819/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o Projeto de Lei nº 2.819/2012 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacuí os imóveis que especifica.

Aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Em obediência ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.819/2012, na forma aprovada em Plenário, autoriza o Poder

Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacuí  dois  imóveis  rurais  nesse  Município,

constituídos de 10.000m² cada um, sendo o primeiro situado na localidade de Batieiro

e Santo Antônio, e o segundo, na de Bom Jardim.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  os  imóveis  serão

destinados ao funcionamento de centros de apoio a associações rurais; e o art. 2º

determina a reversão dos bens ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiverem sido dadas a
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destinações previstas.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.819/2012 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Ulysses Gomes - Romel Anízio -

João Vítor Xavier.

PROJETO DE LEI Nº 2.819/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacuí os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Jacuí  os

seguintes  imóveis,  com área de  10.000m2 (dez mil  metros  quadrados)  cada  um,

registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacuí:

I  -  situado  no  lugar  denominado  Batieiro  e  Santo  Antônio,  nesse  Município,

registrado sob o nº 4.993, a fls. 92 do Livro 3-I;

II - situado no lugar denominado Bom Jardim, nesse Município, registrado sob o nº

5.865, a fls. 29 do Livro 3-J.

Parágrafo  único  -  Os  imóveis  a  que  se  refere  o  “caput”  destinam-se  ao

funcionamento de centros de apoio a associações rurais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,
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findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiverem sido dadas as destinações previstas no parágrafo único do art. 1°.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.869/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o Projeto de Lei nº 2.869/2012 visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

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

Em obediência ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.869/2012,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  autoriza  o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

doar ao Município de Guaranésia o imóvel com área de 6.000m2, situado na Rua

Júlio Tavares, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear  as decisões administrativas, o

parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel será utilizado para o

funcionamento de órgãos públicos municipais;  e o art.  2º determina a reversão do

bem ao patrimônio do DER-MG se, no prazo de três anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.869/2012 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella

- Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 2.869/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Guaranésia o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Guaranésia o imóvel com área de

6.000m2 (seis mil metros quadrados), situado na Rua Júlio Tavares, nesse Município,

registrado sob o nº 6.626, a fls. 18 do Livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Guaranésia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de órgãos públicos municipais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG se, findo

o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.226/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 3.226/2012 visa autorizar o

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.580, de 16 de agosto de 2011, a permutar

o imóvel que menciona.
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Aprovada no 1º turno, na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.226/2012  pretende  autorizar  o  Município  de  Fronteira  a

permutar  o  imóvel  doado pelo  Estado,  mediante  autorização  constante  na  Lei  nº

19.580, de 2011, por área de igual valor, onde deverá ser construída área pública de

lazer, uma vez que o terreno doado, localizado às margens da Rodovia BR-153, não

se  mostra  adequado  ao  cumprimento  dessa  finalidade  por  oferecer  riscos  à

segurança dos usuários.

Determina, ainda, que a permuta seja realizada no prazo de dois anos contados da

data da publicação da nova lei, sob pena de o imóvel doado reverter ao patrimônio do

doador; e estabelece que o imóvel adquirido também poderá reverter ao patrimônio

do Estado no prazo de cinco anos contados da data da publicação da nova lei, caso

não seja dada a ele a finalidade prevista. Por fim, revoga o art. 2º da Lei nº 19.580, de

2011, que contém a cláusula de reversão do imóvel inicialmente doado, uma vez que

a autorização para sua permuta torna esse dispositivo inócuo.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.226/2012 no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.
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Romel Anízio, Presidente e relator - Zé Maia - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes -

João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.093 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.093/2011, de autoria do Deput ado Agostinho Patrus Filho, que

declara  de  utilidade  pública  a  Câmara  Ítalo-Brasileira  de  Comércio,  Indústria  e

Artesanato de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.093/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Câmara  Ítalo-Brasileira  de  Comércio,  Indústria  e

Artesanato de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Câm ara Ítalo-Brasileira de Comércio,

Indústria e Artesanato de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

31/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, de autoria do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990,

que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de

Minas Gerais - IPSM -,  foi  aprovado no 2º turno, com as Emendas nºs 2 e 3 ao

vencido no 1º turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2012

Altera as Leis nºs 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais,  e 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que

dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais - IPSM -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, o art. 6º-E,

o inciso V ao § 1º e os §§ 14 e 15 ao art. 13 e o parágrafo único ao art. 220 que

seguem:

“Art. 6º-E - Para ingresso no Quadro de Oficias Capelães da Polícia Militar ou do

Corpo de Bombeiros  Militar  é exigida  conclusão de graduação em curso de nível

superior, devidamente reconhecida nos termos da legislação de ensino em vigor, em

área  do  conhecimento  compatível  com  a  função  de  assistência  religiosa  a  ser

exercida.

(...)

Art. 13 - (...)

§ 1º - (...)

V - Oficiais Capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QOCPL-

PM/BM).

(...)

§ 14 - O ingresso no Quadro previsto no inciso V do § 1º dar-se-á no posto de 2º-

Tenente,  após conclusão de estágio de  adaptação definido  pela instituição militar,

observado o disposto no art.  5º  desta lei,  com exceção das exigências  a que se

referem os incisos IV e VI do “caput” desse artigo.

§ 15 - Os militares que ingressarem no QOCPL-PM/BM poderão ser promovidos, na

ativa, até o posto de Capitão.
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(...)

Art. 220 - (...)

Parágrafo único -  A praça que tenha cumprido as  exigências  para transferência

voluntária para a reserva estabelecidas no "caput" e que opte por permanecer em

atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de 1/3 (um terço) de

seus vencimentos.”.

Art. 2º - Os parágrafos únicos dos arts. 12 e 137, a alínea "b" do inciso IX do "caput"

e o § 4º do art. 203, o inciso III do art. 210, os §§ 2º, 3º e 5º do art. 213, o "caput" e o

§ 4º  do art.  214 e o art.  217 da Lei  nº  5.301, de 1969,  passam a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 12 - (...)

Parágrafo  único  -  Nos  casos  de  nomeação  coletiva  mediante  concurso,  de

declaração de Aspirante-a-Oficial e de promoção a 3º-Sargento, a Cabo e a Soldado

de 1ª Classe, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida

no concurso ou curso.

(...)

Art. 137 - (...)

Parágrafo  único  -  Quando  se  tratar  de  Oficial  do  QOS-PM/BM  ou  do  QOCPL-

PM/BM, a idade-limite a que se refere o "caput" será acrescida de cinco anos.

(...)

Art. 203 - (...)

IX - (...)

b) nos Títulos I e II, nos Capítulos II e III do Título III e no Capítulo I do Título VII do

Livro I da Parte Especial do Código Penal Militar;

(...)

§  4º  -  As  restrições  previstas  no  inciso  IX  não  se  aplicam  a  militar  quando

decorrentes de ação legítima, verificada em inquérito ou auto de prisão em flagrante

ou em procedimento administrativo.

(...)

Art. 210 - (...)

III - três anos na graduação de 1º-Sargento.
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(...)

Art. 213 - (...)

§  2º  -  As  praças  serão promovidas  por  merecimento  nos  seguintes  períodos  e

frações:

I - à graduação de Subtenente, no:

a) décimo nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Sargentos existentes

na turma;

b) vigésimo ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos 1ºs-Sargentos existentes na

turma;

c)  vigésimo primeiro  ano  após  o  ano-base,  1/4  (um  quarto)  dos  1ºs-Sargentos

existentes na turma;

d)  vigésimo segundo ano  após  o  ano-base,  1/4  (um  quarto)  dos  1ºs-Sargentos

existentes na turma;

e)  vigésimo  terceiro  ano  após  o  ano-base,  1/4  (um  quarto)  dos  1ºs-Sargentos

existentes na turma;

II - à graduação de 1º-Sargento, no:

a)  décimo  terceiro  ano  após  o  ano-base,  1/3  (um  terço)  dos  2ºs-Sargentos

existentes na turma;

b) décimo quarto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2ºs-Sargentos existentes

na turma;

c) décimo quinto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2ºs-Sargentos existentes

na turma;

III - à graduação de 2º-Sargento, no:

a)  quinto ano após o ano-base,  1/3 (um terço) dos 3ºs-Sargentos existentes na

turma;

b)  sexto  ano após  o  ano-base,  1/2  (um  meio)  dos  3ºs-Sargentos existentes  na

turma.

§ 3º - As praças serão promovidas por antiguidade nos seguintes períodos:

I - à graduação de Subtenente, no vigésimo quarto ano após o ano-base, os 1ºs-

Sargentos remanescentes da turma;

II - à graduação de 1º-Sargento, no décimo sexto ano após o ano-base, os 2ºs-
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Sargentos remanescentes da turma;

III - à graduação de 2º-Sargento, no sétimo ano após o ano-base, os 3ºs-Sargentos

remanescentes da turma.

(...)

§ 5º - Havendo necessidade de adequar o efetivo existente ao previsto em lei, o

Alto-Comando,  órgão  colegiado  composto  por  Oficiais  do  último  posto  da  ativa,

poderá alterar os períodos e as frações previstos neste artigo.

(...)

Art. 214 - A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado de 1ª Classe que

tenha, no mínimo, oito anos de efetivo serviço e ao Cabo que tenha, no mínimo, oito

anos de efetivo serviço na mesma graduação, observado o disposto nos incisos I, II e

IV do "caput" do art. 186, nos arts. 187, 194, 198 e nos incisos I a VII e IX do "caput" e

nos parágrafos do art. 203.

(...)

§ 4º - O Cabo que não obtiver aproveitamento satisfatório no curso somente poderá

ser convocado para novo curso um ano após o término do primeiro, e o Cabo que

desistir  do  curso  após  seu  início,  sem  motivo  justificado,  somente  poderá  ser

convocado para novo curso dois anos após o término do primeiro.

(...)

Art.  217  -  A praça  que  tenha  sofrido,  no  cumprimento  de  suas  funções  e  no

exercício da atividade policial militar ou bombeiro militar, lesões que a tornem inválida

permanentemente, será promovida por invalidez, independentemente de vaga e data

própria.

Parágrafo único - O ato de promoção por invalidez retroage, para todos os fins e

efeitos legais, à data do fato que a provocou ou, quando essa data não puder ser

determinada, à data do laudo médico declaratório da invalidez.”.

Art. 3º - Os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 7º do art. 184 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos §§ 9º, 10 e 11 que

seguem:

“Art. 184 - (...)

§ 1º - A promoção, pelo critério de merecimento, dos Oficiais do QO-PM/BM e QOS-
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PM/BM será realizada nos seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Tenente-Coronel, no:

a) décimo nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos Majores existentes na

turma;

b) vigésimo ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Majores existentes na turma;

c) vigésimo primeiro ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Majores existentes

na turma;

d) vigésimo segundo ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Majores existentes

na turma;

e) vigésimo terceiro ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Majores existentes

na turma;

II - ao posto de Major, no:

a) décimo quinto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos Capitães existentes na

turma;

b) décimo sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos Capitães existentes na

turma;

c) décimo sétimo ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos Capitães existentes na

turma;

III - ao posto de Capitão, no:

a) nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Tenentes existentes na turma;

b)  décimo ano após o ano-base,  1/2 (um meio)  dos 1ºs-Tenentes existentes na

turma;

IV - ao posto de 1º-Tenente, no:

a) terceiro ano após o ano-base,  1/2 (um meio) dos 2ºs-Tenentes existentes na

turma;

V - ao posto de 2º-Tenente, de acordo com a ordem de classificação intelectual,

observada a nota final de classificação no:

a) Curso de Formação para o QO-PM/BM;

b) curso, estágio ou equivalente para o QOS-PM/BM.

§ 2º - A promoção, pelo critério de merecimento, dos Oficiais do QOC-PM/BM e

QOE-PM/BM será realizada nos seguintes períodos e frações:
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I - ao posto de Capitão, no:

a) nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Tenentes existentes na turma;

b)  décimo ano após o ano-base,  1/2 (um meio)  dos 1ºs-Tenentes existentes na

turma;

II - ao posto de 1º-Tenente, no:

a) terceiro ano após o ano-base, 1/3 (um terço)  dos 2ºs-Tenentes existentes na

turma;

b)  quarto  ano  após  o  ano-base,  1/2  (um meio)  dos  2ºs-Tenentes  existentes  na

turma.

§ 3º - Os Oficiais serão promovidos por antiguidade, no QO-PM/BM e QOS-PM/BM,

nos seguintes períodos:

I  -  ao  posto  de  Tenente-Coronel,  no  vigésimo quarto ano após o  ano-base,  os

Majores remanescentes da turma;

II  -  ao  posto  de  Major,  no  décimo  oitavo  ano  após  o  ano-base,  os  Capitães

remanescentes da turma;

III - ao posto de Capitão, no décimo primeiro ano após o ano-base, os 1ºs-Tenentes

remanescentes da turma;

IV -  ao  posto  de  1º-Tenente,  no  quarto  ano  após  o  ano-base,  os  2ºs-Tenentes

remanescentes da turma.

§ 4º - Os Oficiais serão promovidos por antiguidade, no QOC-PM/BM e no QOE-

PM/BM, nos seguintes períodos:

I - ao posto de Capitão, no décimo primeiro ano após o ano-base, os 1ºs-Tenentes

remanescentes da turma;

II  -  ao  posto  de  1º-Tenente,  no  quinto  ano  após  o  ano-base,  os  2ºs-Tenentes

remanescentes da turma.

(...)

§ 7º - Havendo necessidade de adequar o efetivo existente ao previsto em lei, o

Alto-Comando,  órgão  colegiado  composto  por  Oficiais  do  último  posto  da  ativa,

poderá alterar os períodos e as frações previstos neste artigo.

(...)

§ 9º - A promoção, pelo critério de merecimento, dos Oficiais do QOCPL-PM/BM



1364
____________________________________________________________________________

será realizada nos seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no:

a) décimo quinto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Tenentes existentes

na turma;

b) décimo sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 1ºs-Tenentes existentes

na turma;

II - ao posto de 1º-Tenente, no:

a)  quinto  ano após  o  ano-base,  1/3  (um  terço)  dos  2ºs-Tenentes  existentes  na

turma;

b) sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2ºs-Tenentes existentes na turma.

§  10  -  Os  Oficiais  serão  promovidos  por  antiguidade,  no  QOCPL-PM/BM,  nos

seguintes períodos:

I - ao posto de Capitão, no décimo sétimo ano após o ano-base, os 1ºs-Tenentes

remanescentes da turma;

II  -  ao  posto  de  1º-Tenente,  no  sétimo  ano  após  o  ano-base,  os  2ºs-Tenentes

remanescentes da turma.

§ 11 - Para fins de promoção dos Oficiais do QOCPL-PM/BM, considera-se ano-

base o da promoção ao posto de 2º-Tenente, observado o disposto nos arts. 186, 187

e 203.”.

Art. 4º - As alíneas “b” e “c” do inciso VII do "caput" e o inciso IV do § 4º do art. 186

da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo

acrescido do seguinte § 10:

“Art. 186 - (...)

VII - (...)

b)  Curso  de  Especialização  em  Segurança  Pública  -  Cesp  -  ou  Mestrado,  ou

equivalente no Corpo de Bombeiros Militar, para promoção ao posto de Major do QO-

PM/BM;

c) Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública - Cegesp

-  ou Mestrado ou Doutorado, ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar,  para

promoção ao posto de Coronel do QO-PM/BM.

(...)
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§ 4º - (...)

IV - Major: um ano;

(...)

§ 10 - O Mestrado e o Doutorado previstos nas alíneas “b” e “c” do inciso VII do

"caput"  serão  computados  como  requisito  de  promoção  quando  oferecidos  ou

autorizados pela respectiva instituição militar estadual.”.

Art. 5º - Ficam acrescentados aos arts. 190, 204 e 216 da Lei nº 5.301, de 1969, os

seguintes §§ 2ºs, passando os respectivos parágrafos únicos a vigorarem como §§

1ºs:

"Art. 190 - (...)

§  2º  -  Ao  oficial  promovido  por  ato  de  bravura  será  atribuída  nota  mínima  de

aprovação em curso exigido para promoção ao posto.

(...)

Art. 204 - (...)

§ 2º - O Oficial que tenha cumprido as exigências para transferência voluntária para

a reserva estabelecidas no "caput" e que opte por permanecer em atividade fará jus a

abono de permanência equivalente ao valor de 1/3 (um terço) de seus vencimentos.

(...)

Art. 216 - (...)

§  2º  -  À  praça  promovida  por  ato  de  bravura  será  atribuída  nota  mínima  de

aprovação em curso exigido para promoção ao posto.".

Art. 6º - O título da Seção VII do Capítulo II do Título VIII da Lei nº 5.301, de 1969,

passa a ser “Da Promoção por Ato de Bravura ou por Invalidez”.

Art. 7º - O "caput" e o § 1º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O custeio dos benefícios e serviços previstos nesta lei será mantido por

meio  de  contribuições  dos  segurados  e  do  Estado,  fixadas  em  percentual  do

estipêndio de contribuição.

§ 1º - A contribuição a que se refere o "caput" é fixada:

I - para o segurado, em 8% (oito por cento);

II - para o Estado, em 20% (vinte por cento).".
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Art. 8º - Da contribuição patronal a que se refere o inciso II do § 1º do art. 4º da Lei

nº  10.366,  de  1990,  o  Estado destinará  1/5  (um  quinto)  para  custeio  parcial  dos

proventos dos militares da reserva e reformados.

Parágrafo único - No ano de 2012, da contribuição patronal a que se refere o inciso

II do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 1990, o Estado destinará 7/10 (sete décimos)

para custeio parcial dos proventos dos militares da reserva e reformados.

Art.  9º  -  Eventuais  insuficiências  financeiras  necessárias  à  complementação do

pagamento dos benefícios de que trata a Lei nº 10.366, de 1990, serão asseguradas

pelo Tesouro Estadual.

Art. 10 - O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, no prazo de um

ano, contado a partir  da data de publicação desta lei  complementar,  projeto de lei

complementar  para  reformulação  do  regime  próprio  de  previdência  e  assistência

social dos militares do Estado.

Parágrafo único - Até a efetiva reformulação do plano de assistência social a que se

refere o "caput", o Tesouro Estadual assegurará ao Fundo de Apoio Habitacional aos

Militares do Estado de Minas Gerais - Fahmemg -, criado pela Lei nº 17.949, de 22 de

dezembro de 2008,  recursos em valor correspondente à diferença apurada com a

aplicação da alíquota prevista no parágrafo único do art. 8º e a referida no "caput" do

mesmo artigo, distribuídos em quatro parcelas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Art. 11 - O prazo previsto no "caput" do art. 214 da Lei nº 5.301, de 1969, com a

redação dada por esta lei complementar, valerá a partir de 1º de janeiro de 2015.

Parágrafo único - No período compreendido entre a data de publicação desta lei

complementar  e  31  de  dezembro  de  2014,  o  prazo  mínimo  para  concessão  de

promoção por  tempo de serviço ao Soldado de 1ª  Classe será de nove anos de

efetivo serviço e ao Cabo será de nove anos de efetivo serviço na mesma graduação.

Art. 12 - Ficam revogadas as alíneas "d" e "e" do inciso IX do "caput" do art. 203 e o

art. 238 da Lei nº 5.301, de 1969.

Art.  13  -  Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

observado  o  disposto  no  art.  11,  retroagindo  seus  efeitos,  no  que  se  refere  ao

disposto nos arts. 7º e 8º, a 1º de janeiro de 2012.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.
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Luiz Henrique, Presidente - Rômulo Viegas, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.480 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.480/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação de Comércio e Indústria de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.480/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comércio e Indústria de Guaxupé - Acig -,

com sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comércio e Indústria de

Guaxupé - Acig -, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Inácio Franco, Duarte Bechir e Délio

Malheiros

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

Correspondência: Mensagens nºs 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 e 340/2012

(encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  3.629/2012  e  expedientes  com exposição de

motivos  relativos  à  concessão  do Regime Especial  de  Tributação  em matéria  de

ICMS ao contribuinte mineiro dos segmentos econômicos dos setores de fabricação

de  motocicletas,  de  produtos  cerâmicos,  de  produtos  químicos,  de  indústria  de

medicamentos, de indústria de colchões, de indústria de reciclagem, de produtos de

metal e de fabricação de produtos alimentícios, respectivamente), do Governador do

Estado - Ofício nº 24/2012 (encaminhando o Relatório das Atividades relativo ao 3º

Trimestre de 2012), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios nºs 17 e 18/2012

(encaminhando relatórios da Secretaria de Estado da Fazenda contendo a descrição

das medidas fiscais e dos contribuintes sobre as quais elas incidiram, adotadas nos

meses de julho a setembro de 2012, respectivamente), do Governador do Estado -

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

Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 32/2012 - Projetos de Lei nºs 3.630 a

3.643/2012 - Requerimentos nºs 4.015 a 4.029/2012 - Requerimentos dos Deputados

Jayro Lessa e outros e Rômulo Viegas - Proposições não Recebidas: Projeto de Lei

do  Deputado  Fábio  Cherem  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de

Participação Popular, de Administração Pública, de Saúde, de Educação, de Cultura,

de Fiscalização Financeira (2), de Segurança Pública e de Turismo - Comunicações

não  Recebidas:  Comunicação  da  Deputada  Liza  Prado  -  Questões  de  ordem  -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Delvito Alves e Luiz Henrique - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Designação  de  Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
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nº 41/2012 - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados

Rômulo  Viegas  e  Jayro  Lessa  e  outros;  deferimento  -  Discussão  e  Votação  de

Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 31/2012;

aprovação  -  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  2ª  Fase:  Questão  de  ordem;

chamada para recomposição de quórum; existência  de  número  regimental  para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.  Presidente - Discussão e Votação de

Proposições:  Requerimento  do  Deputado Rogério  Correia;  aprovação;  questão  de

ordem; suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem - Discussão, em 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.521/2012;  apresentação  das  Emendas  nºs  3  e  4;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma

do vencido em 1º turno;  votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação;  votação da

Emenda nº 3; aprovação; votação da Emenda nº 4; aprovação - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  142/2011;  aprovação na  forma do Substitutivo  nº  1  -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  186/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 728/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei  nº 746/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº  2;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

877/2011;  aprovação -  Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.023/2011;

apresentação das Emendas nºs 1 a 6 e dos Substitutivos nºs 5 e 6; não-recebimento

de  substitutivo  do  Deputado  Leonardo  Moreira;  encerramento  da  discussão;

encaminhamento  das  emendas  e  dos  substitutivos  com o  projeto  à Comissão de

Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.369/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.505/2011; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.325/2011;

aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.352/2011;  aprovação com as Emendas nºs  1 a 4 -  Discussão,  em 1º turno,  do

Projeto de Lei  nº 2.436/2011;  aprovação com a Emenda nº 1 -  Discussão,  em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.789/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.819/2012; aprovação com a Emenda
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nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.869/2012; aprovação na forma

do  Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.088/2012;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.226/2012;  aprovação -  Discussão,  em  1º  turno,  do

Projeto de Lei  nº  3.614/2012; aprovação com a Emenda nº 1 -  Discussão,  em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.639/2011; discurso do Deputado Sargento Rodrigues;

questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência

de quórum para a continuação dos trabalhos; prorrogação da reunião; discurso do

Deputado Sargento Rodrigues; questões de ordem; chamada para recomposição do

quórum;  interrupção  da  chamada;  existência  de  número  regimental  para  a

continuação  dos  trabalhos;  questão  de  ordem;  chamada  para  recomposição  do

número regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos; discurso

do Deputado Sargento Rodrigues; encerramento da discussão; questões de ordem;

requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discursos dos Deputados

Ulysses  Gomes  e  Rogério  Correia;  votação do Substitutivo  nº  1,  salvo  destaque;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação do art. 32-I da

Lei nº 6.763/1975 a que se refere o art. 2º do Substitutivo nº 1; discurso do Deputado

Ulysses  Gomes;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação  -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.318/2011;  questão  de  ordem  -

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

- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão

- Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos

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

- Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares -  Hélio
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Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira

- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Délio Malheiros, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 332/2012*

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto  de  lei  que  dá  denominação  ao  túnel  de  acesso  à  Cidade  Administrativa

Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-010, no Município

de Belo Horizonte.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  ora  apresentada  tem  por  objetivo

homenagear  Oscar  Niemeyer,  um dos mais  geniais  e mundialmente reconhecidos

arquitetos, que deixa em Minas Gerais obras de grande importância e relevância, das

quais  são  exemplos  o  complexo  da  Pampulha  e,  mais  recentemente,  a  Cidade
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Administrativa, sede do Governo mineiro.

Inequivocamente,  a  história  profissional  de  Oscar  Niemeyer  está  ligada  a  este

Estado, que abriga importante acervo arquitetônico assinado pelo espírito inovador

desse grande arquiteto, cuja obra ultrapassou fronteiras. Aqui ganharam vida obras

que se tornaram verdadeiros monumentos reverenciados por todos.

Diante da importância de seu trabalho e de seu vínculo com estas terras mineiras, e

em respeito e homenagem ao profissional - e, acima de tudo, um grande humanista -,

é  que  apresento  a  referida  proposição,  submetendo-a  à  votação  dos  ilustres

Parlamentares dessa Assembleia Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.629/2012

Dá denominação ao túnel de acesso à Cidade Administrativa Presidente Tancredo

de Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-010, no Município de Belo Horizonte.

Art. 1º - Fica denominado Arquiteto Oscar Niemeyer o túnel de acesso à Cidade

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-

010, no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 333/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de fabricação de motocicletas.
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A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 2011.

Fabricação de motocicletas

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa
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deliberação intergovernamental  da  concessão,  pelos  Estados-membros  ou  Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam
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a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A a  32-H,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos, a serem implementados mediante regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;
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b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à
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prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  ‘caput’,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão

do dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  ‘caput’  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%
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(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do ‘telemarketing’ sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).
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Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto”.

Salientamos que Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000”.

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às empresas fabricantes de

motocicletas, signatárias de Protocolos de Intenções que somam aproximadamente

R$5 milhões de reais em investimentos, 21 empregos diretos e 47 indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:
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-  Carga  tributária  efetiva  de  4%  (quatro  por  cento)  nas  vendas  de  produtos

industrializados  relacionados  no  Protocolo  de  Intenções,  realizadas  pelo

estabelecimento industrial, nos termos do inciso XIV, art. 75, Parte Geral do RICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002, vedado o aproveitamento de quaisquer

outros créditos relacionados com estas operações.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de

Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 3º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs ART. 225-A - FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS

* - O quadro contendo o Regime Especial de Tributação do Setor de Fabricação de

Motocicletas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 334/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de produtos cerâmicos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição  de  motivos  para  atender  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225 da  Lei  nº

6.763/75, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 16.513/2006.

Produtos Cerâmicos

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
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benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com
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tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, através da Lei nº

5.636, de 06 de janeiro de 2010, que dispõe sobre política de recuperação industrial

regionalizada, benefícios fiscais a todos os segmentos da indústria, de forma que a

carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
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capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial  de Tributação (RET) para as empresas do setor de produtos

cerâmicos,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízo

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
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medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Félix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs - ART. 225 DA LEI Nº 6.763/75 - PRODUTOS CERÂMICOS

* -  O quadro  contendo o Regime Especial  de Tributação do Setor  de  Produtos

Cerâmicos foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 335/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de produtos químicos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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Exposição de Motivos

Exposição  de  motivos  para  atender  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225 da  Lei  nº

6.763/75, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 16.513/2006.

Produtos Químicos

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:
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“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, através da Lei nº

5.636, de 06 de janeiro de 2010, que dispõe sobre política de recuperação industrial
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regionalizada, benefícios ficais a todos os segmentos da indústria, de forma que a

carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial  de Tributação (RET) para as empresas do setor de produtos

químicos,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
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especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízo

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Félix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.
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RETs - ART. 225 DA LEI Nº 6.763/75 - PRODUTOS QUÍMICOS

* - O quadro contendo o Regime Especial de Tributação do setor de Fabricação de

Produtos Químicos foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 336/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria de medicamentos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição  de  motivos  para  atender  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225 da  Lei  nº

6.763/75, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 16.513/2006.

Indústria de Medicamentos

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:
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(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;
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V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado de Santa Catarina, benefícios fiscais

através do Decreto nº 2.870 de 27 de agosto de 2001 (art. 10, III, Anexo 3, c/c art. 15,

IX, Anexo 2).

A legislação de Santa Catarina concede tratamento fiscal diferenciado às empresas

importadoras  localizadas  em  seu  território,  mediante  a  utilização  de  crédito

presumido.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
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nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas em Santa

Catarina  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústria de

medicamentos,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízo

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
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obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 4% (quatro inteiros por

cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Félix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs- ART. 225 DA LEI Nº 6.763/75 - INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS

*  -  O  quadro  contendo  o  Regime  Especial  de  Tributação  da  Indústria  de

Medicamentos foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 337/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria de colchões.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição  de  motivos  para  atender  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225 da  Lei  nº

6.763/75, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 16.513/2006.

Indústria de Colchões

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:
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a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras
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unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, através da Lei nº

5.636, de 06 de janeiro de 2010, que dispõe sobre política de recuperação industrial

regionalizada, benefícios fiscais a todos os segmentos da indústria, de forma que a

carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
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causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústria de

colchões,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízo

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
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atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 3% (três inteiros por cento)

a 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) conforme o caso.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Félix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs - ART. 225 DA LEI Nº 6.763/75 - INDÚSTRIA DE COLCHÕES

* - O quadro contendo o Regime Especial de Tributação da Indústria de Colchões

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 338/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria de reciclagem.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
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supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 2011.

Indústria de Reciclagem

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental  da  concessão,  pelos  Estados-membros  ou  Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
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17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
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unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A a  32-H,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos, a serem implementados mediante regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a
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contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  ‘caput’,  a  concessão  do  crédito
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presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão

do dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  ‘caput’  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,
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desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do ‘telemarketing’ sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e
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acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto”.

Salientamos que Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000”.

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às Indústrias de reciclagem,

signatárias de Protocolos de Intenções que somam aproximadamente R$33 milhões

de reais em investimentos, 193 empregos diretos e 3.860 indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:

-  Carga  tributária  efetiva  3% (três  inteiros  por  cento)  nas  vendas  dos  produtos

industrializados relacionados no Protocolo de Intenções, realizadas pelo Centro de

Distribuição, nos termos do inciso XIV, art. 75, Parte Geral do RICMS, aprovado pelo
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Decreto nº 43.080, de 2002.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de

Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 3º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs ART. 225-A - INDÚSTRIA DE RECICLAGEM

* - O quadro contendo o Regime Especial de Tributação da Indústria de Reciclagem

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 339/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
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contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de produtos de metal.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 2011.

Produtos de Metal

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
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conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental  da  concessão,  pelos  Estados-membros  ou  Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
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Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A a  32-H,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos, a serem implementados mediante regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento indus

trial,  nas  saídas,  destinadas  a  contribuinte  do  imposto,  de  forma  que  a  carga

tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), de:
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a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da
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Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  ‘caput’,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão

do dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  ‘caput’  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de
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dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do ‘telemarketing’ sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no
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mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto”.

Salientamos que Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000”.

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às empresas fabricantes de

produtos  de  metal,  signatárias  de  Protocolos  de  Intenções  que  somam

aproximadamente R$61 milhões de reais em investimentos, 250 empregos diretos e
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55 indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário, conforme o caso:

- Carga tributária efetiva de 3% (três por cento) para o ICMS devido nas vendas dos

produtos  industrializados  relacionados  no  Protocolo  de  Intenções,  realizadas  pelo

centro  de  distribuição,  nos  termos  do  inciso  XIV,  art.  75,  Parte  Geral  do  RICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002;

- Carga tributária efetiva de 3,5% (três inteiros e meio décimo por cento) nas vendas

dos produtos industrializados neste Estado, relacionados no Protocolo de Intenções,

realizadas por centro de distribuição, nos termos do inciso XIV, art. 75, Parte Geral do

RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de

Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 3º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs ART. 225-A - PRODUTOS DE METAL

* - O quadro contendo o Regime Especial de Tributação do setor de Produtos de

Metal foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.



1417
____________________________________________________________________________

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 340/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  fabricação  de  produtos

alimentícios.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 2011.

Indústria de produtos alimentícios

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;
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A citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental  da  concessão,  pelos  Estados-membros  ou  Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
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necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A a  32-H,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos, a serem implementados mediante regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de
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contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons
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gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  ‘caput’,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão

do dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
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macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  ‘caput’  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do ‘telemarketing’ sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de
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venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto”.

Salientamos que Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000”.

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o
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impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes  termos,  foram  concedidos  regimes  especiais  às  Indústrias  de  produtos

alimentícios, signatárias de Protocolos de Intenções que somam aproximadamente

R$33 milhões de reais em investimentos, 252 empregos diretos e 159 indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:

-  Carga  tributária  efetiva  de  3%  (três  por  cento)  nas  saídas  dos  produtos

industrializados  neste  ESTADO,  relacionados  no  Protocolo  de  Intenções  e  de

quaisquer outros produtos recebidos em transferência de estabelecimentos industriais

da empresa, mesmo que localizados em outras unidades da Federação, realizadas

pelo centro de distribuição, nos termos do inciso XIV, art. 75, Parte Geral do RICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de

Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 3º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
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Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs ART. 225-A - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

* - O quadro contendo o Regime Especial de Tributação da Indústria de Produtos

Alimentícios foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 24/2012

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando relatório

referente às atividades dessa Corte no terceiro trimestre de 2012. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIO Nº 17/2012

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia,  Governador  do Estado,  encaminhando

relatório  da  Secretaria  de  Fazenda  que  contém  a  descrição  das  medidas  fiscais

adotadas no período de julho a setembro de 2012. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

OFÍCIO Nº 18/2012

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia,  Governador  do Estado,  encaminhando

relatório  da  Secretaria  de  Fazenda  que  contém  a  descrição  das  medidas  fiscais

adotadas no período de julho a setembro de 2012. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

OFÍCIOS

Da Sra. Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Chefe de Gabinete do Ministro das

Comunicações, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.645/2012, da

Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Antônio Tarcizo de Andrade e Silva, Diretor-Superintendente da Associação

Mineira  de  Silvicultura,  encaminhando  exemplar  do  “Presentation  2012/2013”.  (À
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Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Bruno Henrique Cardoso, Conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos  Humanos,  solicitando  seja  agilizada  a  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº

767/2011, que institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 767/2011.)

Do  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.808/2012 ,  da  Comissão  Segurança

Pública.

Do Sr. Dias Toffoli,  Ministro do STF, solicitando informações sobre o alegado na

petição da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4876.

Do Sr.  Eros Biondini,  Secretário de Esportes, solicitando destinação de recursos

financeiros por meio de emendas parlamentares para projetos da Secretaria de que é

titular. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Fábio Pimenta Esper Kallas, Presidente do Conselho Curador da Fundação

de Ensino Superior  de Passos -  Fesp -,  dando ciência do projeto Implantação do

Centro de Reciclagem de Plástico no Centro de Ciências da Fesp com a finalidade de

aquisição  de  recursos  financeiros  para  sua  viabilização.  (-  À  Comissão  de  Meio

Ambiente.)

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, Presidente da Associação Brasileira das

Escolas  do  Legislativo  e de  Contas  -  Abel  -,  encaminhando a  Carta  de  Manaus,

aprovada no XX Encontro da Abel.

Do FNDE (2.239) informando a liberação dos recursos financeiros que menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Gelson Merisio, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina,  encaminhando  cópia  da  indicação  do  Deputado  Neodi  Saretta  em  que

solicita a instalação de frentes parlamentares em defesa da saúde do trabalhador e

da trabalhadora nas assembleias legislativas do País. (- À Mesa da Assembleia.)

Da  Sra.  Ilma  Lima,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  da  Anac,  informando  a

impossibilidade de o Presidente dessa Agência comparecer à audiência pública da
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Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  4/12/2012.  (-  À  Comissão  de  Assuntos

Municipais.)

Da  Irmã  Simone  Santana,  Diretora  do  Hospital  Madre  Teresa,  do  Pe.  Ademir

Ragazzi,  Presidente  da  Providência  Nossa  Senhora  da  Conceição,  do  Sr.  Paulo

Emílio Coelho Lott, Presidente da Associação Fazenda Renascer, e da Sra. Theresa

Cristina Alonso de Souza, assistente social do Centro de Recuperação Resgatando

Vidas, solicitando a destinação de recursos financeiros às respectivas entidades por

meio de emenda parlamentar. ( - À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do  Sr.  Joaquim  Barbosa,  Ministro  do  STF  e  relator  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade  por  Omissão  nº  21,  solicitando,  no  prazo  de  10  dias,

informações sobre a citada ação, ajuizada pela Federação Brasileira de Associações

de  Fiscais  de  Tributos  Estaduais  em  face  do  Governador  do  Estado  e  desta

Assembleia Legislativa.

Do Sr.  Joel  Campolina,  Presidente do  Conselho de Arquitetura e Urbanismo de

Minas Gerais, solicitando o agendamento de reunião para apresentação do referido

Conselho, de seus objetivos e de suas linhas de atuação no que se refere ao poder

público.

Do  Sr.  José  Flávio  Carneiro  encaminhando  mensagem  de  Natal  em  que  tece

considerações sobre a importância dessa data para a humanidade.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, Secretário Ajunto de Casa Civil, prestando

informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  895,  1.077,  1.128,  1.454,  2.305  e

2.710/2011, 2.893, 3.166, 3.254, 3.357, 3.387, 3.405 e 3.442/2012 e ao Projeto de Lei

Complementar  nº  21/2011,  em  atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de

Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Luís Paulo Villafañe Gomes Santos, Auxiliar da Corregedoria Nacional, do

Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.576/2011, da Comissão de Direitos  Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (8),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.194 e  2.201/2011, da Comissão de

Participação Popular, 2.970/2012, da Comissão de Saúde, 3.292/2012, da Comissão

Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack,  3.388/2012,  da  Comissão  de  Direitos
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Humanos,  3.462/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  3.619/2012,  da

Comissão de Transporte, 2.974 e 2.982/2012, do Deputado Elismar Prado.

Da Sra. Marilena Chaves, Presidente da Fundação João Pinheiro, encaminhando o

relatório  “Localização  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento  do  Milênio  na  Escala

Subnacional: Minas Gerais 2010”. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Patrícia Araújo Gusmão Souza, Coordenadora (substituta) da Cocec, da

Fundação  Nacional  de  Saúde,  encaminhando  os  documentos  que  menciona,

referentes ao Termo de Compromisso nº 0319/2012. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Paulo  Eduardo  da  Rocha  Brant,  Presidente  da  Cenibra,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

encaminhado pelo Ofício 2.591/2012/SGM.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 3.679/2012, da Comissã o de Segurança Pública.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa Social  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.605 e  3.652/2012, da Comissão de

Segurança Pública e da Deputada Luzia Ferreira, respectivamente.

Do Sr. Thiago Henrique Barouch Bregunci, Secretário-Geral da Governadoria em

exercício, comunicando que o Governador do Estado recebeu as notas taquigráficas

encaminhadas  pelo  Ofício  nº  2.784/2012/SGM.  (-  À  Comissão  de  Assuntos

Municipais.)

TELEGRAMA

Do Sr. Hederson Raul Salles de Almeida Micheli,  Prefeito  Municipal de Pequeri,

solicitando  ajuda  e  posição  firme  do  governo  do  Estado  para  que  os  Prefeitos

Municipais do interior de Minas Gerais possam cumprir a Lei de Responsabilidade

Fiscal. ( - À Comissão de Assuntos Municipais.)

CARTÃO

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

livro “Planejamento Estratégico: Gestão com Resultados 2012-2023”, produzido pelo

Ministério Público do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2012

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 15/2011)

Institui a Região Metropolitana de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Região  Metropolitana  de  Uberlândia,  integrada  pelos

Municípios  de  Uberlândia,  Araguari,  Monte  Alegre  de  Minas,  Prata,  Indianópolis,

Veríssimo, Campo Florido, Tupaciguara e Canápolis.

Parágrafo  único  -  Os  Distritos  que  emanciparem,  por  desmembramento  de

Municípios pertencentes à Região Metropolitana de Uberlândia, também passam a

integrá-la.

Art. 2º - Visando o planejamento para implementar e sistematizar o progresso, a

organização e a execução de funções públicas e políticas de interesse comum, este

projeto,  ao  instituir  a  Região  Metropolitana  de  Uberlândia,  objetiva  a  criação  de

órgãos  que  de  forma  abrangente  venham  disciplinar  e  normatizar  serviços  que

repercutam  além  do  âmbito  de  cada  Município  membro  e  que  possam  provocar

impacto no desenvolvimento de toda a região.

Parágrafo único - Aplicar-se-ão, na criação da instituição da Região Metropolitana

de Uberlândia, os conceitos estabelecidos na Constituição do Estado de Minas Gerais

e em leis complementares relativas à matéria.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Liza Prado

Justificação: Os Municípios de Uberlândia, Araguari, Monte Alegre de Minas, Prata,

Indianópolis,  Veríssimo,  Campo Florido,  Tupaciguara  e  Canápolis  constituem  uma

região prospera do Estado de Minas Gerais. Por serem interligados entre si, já fazem

por merecer a criação de uma política que promova a integração e o planejamento
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das diretrizes de crescimento comum e de forma ordenada, principalmente quanto à

localização  de  núcleos  habitacionais,  aos  programas  de  habitação,  à  adoção  de

políticas setoriais de geração de renda e emprego, mediante a avaliação do potencial

produtivo de cada Município, de forma a incentivar o desenvolvimento econômico,

empresarial, industrial e agropecuário, com a distribuição de forma equilibrada dos

benefícios auferidos para toda a região, que se destaca por sua unicidade em criar e

atingir metas para o progresso do nosso Estado.

Em virtude desse crescimento em ritmo acelerado, torna-se imperiosa a busca da

integração das decisões, que, tomadas de forma unilateral e isoladas, podem afetar

toda a região. Com a instituição da Região Metropolitana de Uberlândia normatiza-se

a  utilização  racional  dos  espaços  limítrofes  de  cada  Município,  procurando-se

interação sem conflitos e respeitando-se o bem comum, com cuidados na adequação

e na racionalização dos serviços públicos em toda a sua amplitude, bem como na

criação  de  políticas  compensatórias  que  harmonizem  o  crescimento  de  forma

equitativa e com benefícios aos Municípios que a compõem.

O texto legal que se procura implantar prima pelo entendimento integrado das áreas

municipais de preservação e proteção ao meio ambiente, combatendo em parceria a

poluição, com a definição de diretrizes para o gerenciamento dos recursos naturais, a

conservação e a manutenção dos parques e santuários ecológicos, zelando pelos

recursos hídricos, garantindo a cooperação e a compensação aos Municípios cujo

desenvolvimento  seja  afetado  por  medidas  de  proteção  dos  aquíferos,  criando  e

garantindo planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais  de um

Município, que passam a ser coordenados com participação dos Municípios e dos

órgãos setoriais interessados.

A Região Metropolitana que se propõe criar trará benefícios a toda a população.

Serão  criadas  normas  de  controle  do  trânsito,  com  ênfase  na  melhoria  da

infraestrutura  das  vias  que  exerçam  a  função  de  ligação  intermunicipal  e  serão

prestados  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de  integração  física  e  tarifária,

compreendam os deslocamentos dos usuários entre os Municípios que compõem a

Região Metropolitana de Uberlândia.

Este projeto institui, como já ocorre em outras regiões do nosso Estado de Minas



1431
____________________________________________________________________________

Gerais, a Região Metropolitana de Uberlândia, na expectativa de que, exercendo-se

um poder normativo e regulamentar, sejam cumpridas de forma coesa e participativa

as diretrizes das políticas de desenvolvimento que venham agilizar e satisfazer os

interesses comuns de melhorar a qualidade de vida da população, contribuindo para

o desenvolvimento sustentável, equitativo e cooperativista dessa rica região de nosso

Estado.

Em vista do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.630/2012

Declara de utilidade pública a Guarda do Congado de Nossa Senhora do Rosário e

São Benedito, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Guarda  do  Congado  de  Nossa

Senhora do Rosário e São Benedito, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala de Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

André Quintão

Justificação: Guarda do Congado de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, é uma entidade filantrópica, sem fins

lucrativos.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.631/2012

Altera o “caput” do art. 1° e acrescenta o § 1° ao art. 2° da Lei nº 11.052, de 24 de

março de 1993.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei 11.052, de 24 de março d e 1993, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art.  1º  -  Fica  assegurado  aos  estudantes  regularmente  matriculados  em

estabelecimentos  de  ensino  de  1º,  2º  e  3º  graus,  bem como aos  estudantes  de

cursinhos  pré-universitários,  o  pagamento  de  meia-entrada  do  valor  efetivamente

cobrado para o ingresso em casas de diversão, de espetáculos teatrais, musicais e

circenses, em casas de exibição cinematográfica, em praças esportivas e similares

das áreas de esporte, cultura e lazer do Estado.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 2° da Lei nº 11 .052, de 24 de março de 1993, o

seguinte § 1°:

“Art. 2º - (...)

§ 1° - Para usufruir do benefício a que se refere o  art. 1° desta lei, o estudante do

curso  pré-universitário  deverá  provar  a  condição  referida  no  art.  1º  mediante  a

apresentação, no guichê de compra ou na porta de entrada do estabelecimento onde

for  realizado  o  evento,  do  documento  de  identificação  fornecido  pelo  curso  pré-

universitário, que deverá conter foto do estudante, e do documento de identidade.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Fábio Cherem

Justificação: O direito à meia-entrada para estudantes em casas de diversão, de

espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de exibição cinematográfica, em

praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer é reconhecido por

todos como uma garantia de acesso aos bens culturais disponíveis.

Há, contudo, uma grande lacuna legislativa sobre o tema. A Medida Provisória nº

2.208, de 17 de agosto de 2001, versa sobre a comprovação necessária para que o

estudante  tenha  desconto  ao  acessar  os  bens  culturais  em  que  lhe  seja

disponibilizada a meia-entrada. Por ter caráter amplo, a referida medida provisória

relega aos Estados e Municípios a competência para legislar sobre as especificidades

do tema.

Em  âmbito  estadual,  a  Lei  nº  11.052,  de  24/3/93,  garantiu  aos  estudantes

regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino de 1º, 2º e 3º graus de

instituições  públicas  e  privadas  do  Estado o  direito  à  meia-entrada  em  casas  de

diversão,  de  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  em  casas  de  exibição
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cinematográfica, em praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e

lazer.

Tanto a Medida Provisória nº 2.208 como a Lei Estadual nº 11.052 restringem o

conceito de estudante aos matriculados na educação básica e na educação superior.

Desde a entrada em vigor da lei estadual que versa sobre o tema, outra importante

categoria  de  estudantes  surgiu  e  não  é  beneficiada  pelo  direito  à  meia-entrada

concedido a todos os outros estudantes do Estado: os estudantes de cursos pré-

universitários.

Esses estudantes se encontram em situação desfavorável no que diz respeito ao

acesso aos bens culturais disponíveis no Estado. Ao não se enquadrarem no conceito

de estudante tal como definido pela legislação estadual, encontram-se alijados de um

direito que é garantido a todos os seus semelhantes.

Este projeto de lei visa garantir aos estudantes de cursinhos pré-universitários do

Estado  o  direito  à  meia-entrada  nos  mesmos  estabelecimentos  em que todos  os

outros estudantes podem ingressar pela metade do preço usual.

Pelos  motivos  apresentados,  conclamo  os  meus  pares  a  aprovarem  esta

proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 17/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.632/2012

(Ex-Projeto de Lei nº 4.470/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Pró Ver do Brasil, com sede no Município

de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró Ver do Brasil, com

sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Pró Ver do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos,
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fundada  em  20/11/95,  em  Barbacena.  Tem  por  finalidade  primordial  desenvolver

programas de educação e saúde voltados para a prevenção à cegueira,  incluindo

consultas  e  tratamentos.  A entidade  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de

Registro Civil das Pessoas Jurídicas em Barbacena, e sua diretoria é composta por

pessoas idôneas e não remuneradas, conforme atestado de funcionamento fornecido

pela Delegacia de Polícia Civil do Município.

Assim, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.633/2012

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-400 que liga o Município de Buritis ao

Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Vereador Ivaldo Bertoldo de Oliveira o trecho da Rodovia

MG-400 que liga o Município de Buritis ao Município de Formoso (até a ponte do

Ribeirão Fetal).

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Ivaldo Bertoldo de Oliveira chegou em 1959 ao Município de Buritis,

onde adquiriu propriedade rural às margens do Ribeirão Fetal, na região do Distrito de

Passa Três,  para cujo acesso foi  aberta por  ele uma estrada precária,  visando à

passagem de carro de boi, meio de transporte utilizado na época para escoamento da

produção agrícola e de suínos. Mais tarde, o Sr. Ivaldo exerceu o cargo de Vereador

nos  períodos  de  1971-1973  e  1973-1977,  quando  prestou  relevantes  serviços  à

comunidade buritisense, sendo, portanto, merecedor da homenagem ora proposta.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.634/2012

Dispõe sobre o fornecimento de alimentação escolar diferenciada para os alunos

diagnosticados como diabéticos, obesos e celíacos nas escolas da rede pública do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatório o fornecimento de alimentação escolar diferenciada para os

alunos diagnosticados como diabéticos, obesos e celíacos em todas as escolas da

rede publica do Estado.

Art.  2º  -  A alimentação especial  será orientada e supervisionada por  médicos e

nutricionistas.

Art. 3º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de noventa dias a

contar da data de sua edição.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Liza Prado

Justificação:  No  Brasil  a  obesidade  está  aumentando,  principalmente  com  a

transição da população rural para urbana e a padronização de hábitos que estimulam

o consumo de frituras, gorduras saturadas, farináceos, açúcar refinado, bebidas e

alimentos  industrializados.  Estudos  realizados  pela  Universidade  de  Brasília,  com

base  nos  dados  da  Pesquisa  do  Orçamento  Familiar  do  IBGE  de  2002  e  2003,

indicam que, entre 1974 e 2003, a obesidade cresceu 255% no país.

Com esses indicadores, o diabetes infantil  vem crescendo no País, tendo como

principais  fatores  a  obesidade  associada  aos  maus  hábitos  alimentares  e  ao

sedentarismo. Segundo a International Diabetes Federation - IDF -, existem cerca de

7,6 milhões de pessoas com diabetes no Brasil.

Portanto,  o  número  de  crianças  portadoras  de  diabetes  vem  crescendo

concomitantemente  com  outros  diagnósticos  clínicos  que  exigem  cuidados

diferenciados, inclusive na alimentação, como a doença celíaca.

Entende-se por doença celíaca a intolerância permanente ao glúten. O tratamento

dessa doença consiste na exclusão dessa proteína da dieta.

Para os celíacos, a alimentação tem que ser totalmente isenta do glúten, gliadina e
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glutenina,  pois  sua  presença  no  organismo  causará  a  destruição  paulatina  das

paredes do intestino delgado.

Cabe, nesse contexto, lembrar que para muitas crianças a merenda escolar servida

é uma das principais refeições do dia.

Dessa maneira é dever do Estado disponibilizar uma alimentação diferenciada, de

acordo com as condições dos estudantes, tendo em vista o zelo por sua saúde.

Pesquisas recentemente realizadas constataram que os gastos com internação de

pacientes são bastante elevados. Uma alimentação adequada evita que a doença se

agrave, o que poupa nossas crianças e faz com que o Estado gaste menos recursos

com o tratamento.

Este  projeto,  portanto,  trata  de  questão relevante  para  a  saúde publica,  pois  a

provisão de uma alimentação adequada aos estudantes é uma preocupação justa e

necessária.

As crianças e os adolescentes, acometidos por qualquer um dos problemas aqui

apontados, necessitam de alimentação apropriada para superar as dificuldades que

surgem no dia a dia, o que lhes permitira fazer tudo o que uma criança sadia pode,

como: brincar, divertir-se, praticar esportes.

Peço, portanto, o apoio dos meus pares, a esta propositura.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.635/2012

Institui  a  obrigatoriedade  de  identificação  completa,  no  respectivo  “site”,  das

empresas sediadas no Estado que realizam comércio virtual e de manutenção por

essas empresas de serviço de atendimento ao consumidor - SAC - nos dias úteis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as lojas virtuais que vendem produtos ou prestam serviços e cujos

detentores do domínio na internet possuam domicílio no Estado obrigadas a manter

em sua página principal, ainda que acessada por “link” especifico, sua razão social,

endereço completo, número de telefone, numero de inscrição na Secretaria de Estado

de Fazenda, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda e número de
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telefone do serviço de atendimento ao consumidor para funcionamento obrigatório

nos dias úteis, pelo menos das 9 às 19horas.

Parágrafo único - A obrigatoriedade instituída por este artigo aplica-se também aos

“sites” de compras coletivas, de produtos e serviços, assim como às lojas virtuais que

contratam  com o  consumidor  a  venda  de produtos  fornecidos  por  terceiros  ou  a

prestação de serviços prestados por terceiros.

Art. 2º - As infrações ao disposto no art. 1º ensejarão, conforme o caso, a aplicação

das seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal e

das definidas em normas especificas:

I - multa;

II - suspensão temporária da atividade;

III - interdição da atividade.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator multa em

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

dobro em caso de reincidência contra o mesmo consumidor,  ficando a  cargo dos

órgãos de defesa do consumidor sua aplicação e a fiscalização do disposto nesta lei

e devendo os valores arrecadados com as multas ser destinados a programas de

proteção e defesa do consumidor, não obstante as demais disposições do Código de

Defesa do Consumidor.

§ 1º - A multa de que trata o “caput” deste artigo será destinada ao Fundo Estadual

do Consumidor, observadas as disposições da legislação específica.

§ 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei e estipulará a multa a ser aplicada

e o órgão responsável por sua aplicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012

Liza Prado

Justificação:  É  de  conhecimento  público  que  há  anos  tramitam  no  Congresso

Nacional projetos de lei que propõem alterações no Código de Defesa do Consumidor

para contemplar novas ocorrências decorrentes do comércio eletrônico.

A morosidade na tramitação desses projetos no âmbito do Legislativo Federal tem

causado sérios prejuízos ao coletividade consumidora e à própria Fazenda Pública.
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O  fato  é  que  muitas  lojas  virtuais  vêm  praticando  graves  lesões  a  interesses

materiais e morais da coletividade consumidora e da própria Fazenda Estadual. Em

regra,  essas  lojas  virtuais  identificam-se  apenas  pelo  nome  de  fantasia,  sem

indicação de razão social,  endereço, telefone,  de modo que, para interagir  com o

consumidor, limitam-se a divulgar um endereço eletrônico ou um número de SAC que

nunca funciona.

Várias dessas empresas contam com atrativas “homepages” e, anunciando preços

bastante sedutores, conquistam compradores para os produtos e serviços divulgados.

Depois  de  se  associar  a  “sites”  de  busca,  muitas  dessas  lojas  passam  a aplicar

verdadeiros golpes, recebendo o preço das mercadorias e descumprindo o contrato.

Já houve situações concretas, apuradas, nas quais se constatou a comercialização

de produtos obtidos por via de contrabando ou descaminho.

Na maioria das vezes, essas lojas virtuais, criadas para a aplicação de golpes, não

são inscritas na Secretaria de Estado de Fazenda como contribuintes de ICMS, o que

culmina com a sonegação do tributo. Além isso, mesmo as lojas virtuais pertencentes

a grandes grupos econômicos apresentam um considerável volume de reclamações

nos órgãos de defesa do consumidor, sendo que uma das maiores dificuldades do

comprador é o estabelecimento de contrato para ver atendidas suas queixas. Esses

“sites”,  ademais,  não contêm em sua página  principal  a  qualificação completa  da

empresa.

O mesmo ainda se verifica com os chamados “sites de compra coletiva” e os “sites

de intermediação”,  que colocam no mercado de consumo produtos e  serviços de

fornecedores  diversos.  Nesse  caso,  a  transação  -  contratação  de  compra  e

pagamento  -  é  realizada  com  o  referido  “site”.  Quando  da  ocorrência  do  não

cumprimento  do  contrato,  a  loja  não  oferece  ao  consumidor  um  canal  de

comunicação para facilitar a solução do problema.

Dentro desse panorama, tais lojas violam, de modo ostensivo, direitos básicos do

consumidor,  inclusive  o  da  facilitação  da  defesa  em  juízo  (art.  6º,  VII,  do  CDC),

porquanto  seu anonimato  no  “site”  -  falta  de  identificação  completa  -  prejudica  a

defesa do consumidor quando da necessidade de recorrer às vias judiciais.

Assim,  independentemente  dos  projetos  que  tramitam  na  órbita  federal,
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representaria importante avanço do Estado na defesa da coletividade consumidora e

da própria Fazenda Publica o advento de lei  que impusesse a todos os “sites” de

venda, inclusive de venda coletiva e intermediação de venda, cujos detentores do

domínio possuam domicílio no território estadual, a indicação, na “homepage”, ainda

que  em  “link”  específico,  da  razão  social,  do  endereço  completo,  do  número  de

telefone, do número de inscrição na Secretaria de Estado de Fazenda, do número de

inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda e do número de telefone do serviço

de atendimento ao consumidor, cujo funcionamento seria obrigatório nos dias úteis,

pelo menos das 9 às 19 horas.

É  importante  ressaltar  que  a  suspensão  do  fornecimento  de  produtos  e  da

prestação de serviços e o processo administrativo respectivo já são disciplinados.

Com isso, bastaria a tipificação do fato como lesão à coletividade consumidora e a

cominação de pena, como anteriormente mencionado.

Esses são os motivos pelos quais solicito a aprovação deste projeto de lei pelos

nobres colegas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.118/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.636/2012

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Juatubense Escola de Futebol,

situada no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva  Juatubense

Escola de Futebol, com sede no Município de Juatuba.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Neider Moreira

Justificação: A entidade em epígrafe atende todos os requisitos da Lei nº 15.430, de

2005. A Associação Juatubense Escola de Futebol, fundada em 1º de maio de 2005,

em  Juatuba,  tem  por  finalidades  prestar  serviços  de  formação  esportiva,

especificamente escolinha de futebol, ensinando as técnicas e regras das diversas
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modalidades do esporte,  e contribuir  para o fomento das atividades esportivas do

Município, além de promover a inclusão social de crianças e adolescentes, o estímulo

à prática esportiva e o desenvolvimento da cidadania.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.637/2012

Declara de utilidade pública a Liga Esportiva Eclética de Juatuba,  com sede no

Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Esportiva Eclética de Juatuba,

com sede no Município de Juatuba.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Neider Moreira

Justificação: A entidade em epígrafe atende a todos os requisitos da Lei nº 15.430,

de 2005. A Liga Esportiva Eclética de Juatuba, fundada em 12 de dezembro de 1992,

no  Município  de  Juatuba,  tem  por  finalidades  difundir,  aperfeiçoar  e  disciplinar,

organizar  e  dirigir  a  prática  do  desporto  amador,  promovendo  campeonatos  e

torneios, contribuindo para o fomento das atividades esportivas do município, além de

promover  a  inclusão  social  da  criança  dos  adolescentes,  o  estímulo  à  prática

esportiva e ao desenvolvimento da cidadania.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.638/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Jovens Evangélicos de Minas Gerais -



1441
____________________________________________________________________________

Ajemig -, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Jovens Evangélicos de

Minas Gerais - Ajemig -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação de Jovens Evangélicos de Minas Gerais - Ajemig -, com

sede no Município de Sabará, tem por finalidade a promoção da assistência social e

da cultura; a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; a promoção da

educação, da saúde e da segurança alimentar e nutricional; a defesa, preservação e

conservação  do  meio  ambiente;  a  promoção  do  desenvolvimento  sustentável,  do

voluntariado e do desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza. Visa

promover, ainda, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e

outros valores universais. Promove intercâmbio com entidades de assistência social

para  realização  de  palestras  educativas  e  informativas  sobre  sexualidade  e

desenvolve  parcerias  com o  terceiro  setor  e  ações de educação ambiental,  entre

outros.

Para o reconhecimento da utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.639/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e Comunitária  de

Papagaio - ABCC -, com sede no Município de Papagaios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e

Comunitária de Papagaio - ABCC -, com sede no Município de Papagaios.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.
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Duílio de Castro

Justificação: A Associação Beneficente Cultural e Comunitária de Papagaio - ABCC

-,  com  sede  em  Papagaios,  tem  por  finalidade  combater  a  fome  e  a  pobreza,

proporcionar  moradia  digna  através  de  programas  comunitários  habitacionais,

desenvolver  atividades  culturais,  esportivas,  recreativas  e  de  lazer,  promover  a

proteção, o amparo e o atendimento às crianças e aos idosos carentes, criar cursos

em diversos segmentos,  implementar  curso de  alfabetização,  integrar  os  jovens e

adultos  ao  mercado  de  trabalho,  realizar  oficinas  de  artesanato,  proporcionar

assistência médica, dentária e psicológica, realizar campanha para a distribuição de

agasalhos,  serviços  de  radiodifusão  no  âmbito  regional,  desenvolver  trabalho  de

conscientização para proteger e preservar o meio ambiente, proteger a saúde das

famílias vulnerabilizadas, realizar campanha de combate às doenças transmissíveis e

infectocontagiosas em integração com os órgãos competentes, organizar comunidade

terapêutica, asilos, orfanatos e creches e patrocinar ações de proteção, habilitação,

reabilitação e integração de pessoas com deficiência à vida comunitária.

Para validar a declaração de utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.640/2012

Declara de utilidade pública a Associação Nova Geração de Futebol Amador, com

sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Geração de Futebol

Amador, com sede no Município de Ilicínea.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Nova Geração  de Futebol  Amador  com  sede  no  Município  de  Ilicínea, em  pleno
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funcionamento  desde  sua  fundação.  A entidade  é  uma sociedade  civil,  sem  fins

lucrativos,  com  duração  indeterminada,  que  tem  como  finalidade  a  formação  de

atletas mirins, juvenis e amadores com estímulo educacional, proporcionando o bem-

estar através da atividade esportiva.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.641/2012

Declara de utilidade pública a Associação Nova Geração de Futebol Amador, com

sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Geração de Futebol

Amador, com sede no Município de Ilicínea.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Nova Geração de Futebol  Amador,  com sede  no Município  de  Ilicínea, em pleno

funcionamento desde sua fundação.

A entidade é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, e

tem como finalidade a formação de atletas mirins, juvenis e amadores com estímulo

educacional, proporcionando o bem-estar através da atividade esportiva.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 3.642/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Santo Antônio

e Novo Santo Antônio, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bairros Santo Antônio e Novo Santo Antônio, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores dos Bairros Santo Antônio e Novo Santo Antônio, com

sede no Município de Formiga.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade maior a integração entre os moradores do bairro visando promover

melhorias de interesse da comunidade, bem como lhes prestar assistência social.

Como a associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções

e  a  entidade  desenvolve  importante  trabalho  de  afirmação  das  ações  de

desenvolvimento local, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública.

Pelo  mérito  deste  projeto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa

Legislativa Mineira.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.643/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Javé  Nessí,  com  sede  no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Javé Nessí, com
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sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Tadeu Martins Leite

Justificação: A Associação de Apoio Javé Nessí foi constituída em 2 de agosto de

2006, tendo como sede o Município de Montes Claros.

Trata-se de entidade civil  de direito privado, sem fins lucrativos,  cuja diretoria  é

composta  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo  cargo  que  exercem.  De

acordo com seu estatuto, sua finalidade principal é a realização de trabalhos para

prevenção e tratamento do uso indevido de substâncias psicoativas, voltados para

adolescentes, jovens, adultos e famílias.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de

nossos ilustres pares para a aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  4.015/2012,  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sicoob  Central  Cecremge  e  ao  Sicoob  Sistema

Crediminas pelo Ano Internacional do Cooperativismo, comemorado em 2012. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 4.016/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Cel. PM Wagner Mutti Tavares, Comandante da 17ª

Região de Polícia Militar,  e  com o Ten.-  Cel.  Sérgio  Henrique Soares Fernandes,

Comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, pelos 30 anos da instalação desse

Batalhão, no Município de Pouso Alegre. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.017/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Emater-MG pelos 64 anos de trabalho em prol dos

Municípios mineiros. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.018/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto  de  congratulações  com  o  aluno  José  Guilherme  Batista  Ferrão  e  com  a

professora.  Natália  Aparecida  Mota  Ribeiro  da  Silva,  da  Escola  Estadual  Nossa

Senhora Aparecida (EJA), do Município de Passa-Quatro, pela conquista do 1º lugar

na categoria Frase do XIV Concurso de Redação, Frases e Desenhos "Viva Feliz sem

Drogas", promovido pela Secretaria de Defesa Social. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.019/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Município de Capelinha pelo recebimento do Selo Unicef,

por  ter  apresentado evidências  de evolução na qualidade de vida  das crianças e

adolescentes da região.

Nº 4.020/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Minas Novas pelo fato de esse Município ter

recebido o Selo Unicef  em reconhecimento da evolução na qualidade de vida das

crianças e adolescentes. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 4.021/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Monsenhor  Paulo  pelos  64  anos  de

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

Nº  4.022/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil as notas taquigráficas da 36ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão,  documento assinado pelo advogado Dino Miraglia

Filho e pedido de providências para a verificação da conduta do Delegado Márcio

Nabak.

Nº  4.023/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Presidência  do  STF  as  notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  elas  sejam

juntadas aos autos do Inquérito nº 3.530.

Nº 4.024/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Magno Machado Nogueira, Delegado de Polícia da

Comarca de Conceição do Mato Dentro, pelos relevantes serviços que vem prestando

à região.

Nº  4.025/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil,  com  vistas  a  garantir  a  lisura  e  a
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imparcialidade nas investigações envolvendo o Sr. Nilton Antônio Monteiro, cópia das

notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  a  devolução  ao  Deoesp  dos  inquéritos  policiais  e  respectivos

documentos  que,  segundo  denúncia  encaminhada  a  essa  Comissão,  teriam  sido

apropriados individual e indevidamente pelo Delegado Márcio Nabak.

Nº  4.026/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social e à Coordenação do Programa Estadual

de  Proteção  a  Vítimas  e  Testemunhas  as  notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências  para garantir  proteção e

amparo ao Sr. Dino Miraglia Filho e seus familiares.

Nº  4.027/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Juiz  de  Direito  Titular  da  Vara  Agrária  e  ao  Juiz  de  Direito  em

cooperação nessa Vara pedido de providências para a suspensão da reintegração de

posse  e  interdito  proibitório  referentes  aos  processos  nºs  02410.092.241-8,

02412.097.452-2 e 02408.103.024-9, em função de a municipalidade não ter tomado

nenhuma providência para  a  proteção e  acolhimento  de  crianças  e adolescentes,

idosos,  pessoas  com  deficiência,  doentes  e  grávidas,  como requisitado  por  esse

juízo, e para evitar conflito e maiores consequências.

Nº  4.028/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados aos Deputados Federais e aos Senadores por Minas Gerais as notas

taquigráficas  da  37ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela na forma do

projeto 2, já aprovado pelo governo do Estado.

Nº 4.029/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 19º BPM que participaram

da operação que culminou na apreensão dos dois infratores e da arma utilizada no

homicídio ocorrido durante o desfile de 7 de setembro, em Teófilo Otôni.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Jayro Lessa e

outros e Rômulo Viegas.

Proposições não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de
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receber a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  dos  salões  de  festas  exibirem  em  suas

dependências advertência sobre a conduta criminosa de dirigir sob a influência de

álcool.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A advertência escrita de que trata o art. 4º-A da Lei Federal nº 9.294, de 15

de julho de 1996, - é crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção -

deve  ser  afixada  de  forma  legível  e  ostensiva  nos  salões  de  festas  e  em

estabelecimentos similares.

Parágrafo único - O disposto no “caput”  não se aplica aos salões de festas dos

edifícios ou condomínios residenciais.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Fábio Cherem

Justificação: O Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) informa que, entre

2002 e 2010, o número total de óbitos por acidentes de trânsito passou de 32.753

para 40.610 mortes, um aumento de 24%. Com esses números, o Brasil figura como

o 5° País do mundo em mortes no trânsito, de acordo  com a Organização Mundial da

Saúde (OMS).

Todos os dias temos conhecimento de inúmeras notícias sobre acidentes de trânsito

envolvendo  a  ingestão  de  bebidas  alcoólicas.  Em  grande  parte  dos  casos,  os

acidentados tem sequelas graves ou chegam ao óbito. O Estado de Minas Gerais,

com a maior malha rodoviária do País, é um dos que mais sofre com esse tipo de

acidente.

A Lei Federal nº 11.705, de 2008, conhecida como Lei Seca, proíbe a ingestão de

qualquer  quantidade  de  álcool  antes  de  dirigir.  Além  disso,  estabelece  algumas

medidas de conscientização para efetivar essa proibição.

Uma dessas medidas foi acrescentar à Lei Federal nº 9.294, de 1996, o art. 4°-A,

que versa: “Na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoólica, deverá ser

afixado advertência escrita de forma legível e ostensiva de que é crime dirigir sob a
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influência de álcool, punível com detenção”.

Essa  medida  mostra-se  incompleta,  pois  exige  que  a  advertência  acerca  da

proibição de dirigir  sob a influência de  álcool  seja afixada apenas em locais  que

comercializam bebida alcoólica.

Este projeto  de lei  visa  ampliar  a  afixação dessas advertências  para  salões de

festas,  onde  normalmente  são  realizados  eventos  que  disponibilizam  bebidas

alcoólicas. Com isso, reforça-se a ideia de conscientizar a população sobre os riscos

de dirigir embriagado, com o objetivo de evitar acidentes de trânsito que tem como

causa a ingestão de bebida alcoólica.

Pelos  motivos  apresentados,  conclamo  os  meus  pares  a  aprovarem  esta

proposição.

- Proposição não recebida, nos termos do art. 173, III, do Regimento Interno.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Participação Popular, de Administração Pública, de Saúde, de Educação, de Cultura,

de Fiscalização Financeira (2), de Segurança Pública e de Turismo.

Comunicações não Recebidas

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

PROPOSIÇÕES NÃO RECEBIDAS

Comunicações não Recebidas

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

Da Deputada Liza  Prado em que notifica  o falecimento do Sr.  Oscar  Niemeyer,

ocorrido em 5/12/2012, no Rio de Janeiro (RJ). (- Idêntica proposição foi apresentada

anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, mais uma vez venho aqui, como pela

manhã, para dizer que nos deixou muito triste o tratamento dispensado pelo governo

do Estado ao Dia dos Gerais em Matias  Cardoso.  Realmente, nossa região ficou

muito chateada. Toda a classe política, as entidades lá representadas, o povo, as

associações e os que saíram de diversas cidades do Norte de Minas na expectativa

de ver,  pela primeira vez, uma comemoração oficial  do Dia dos Gerais em Matias
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Cardoso  se  sentem  frustrados  pela  ausência  do  Governador  e  do  Presidente  do

Tribunal de Justiça. Além disso, por não verem acontecer tal como na cerimônia em

Mariana  e  Ouro  Preto,  com  a  presença  dos  Dragões  da  Inconfidência  e  todo  o

cerimonial organizado. O que vimos lá foi um desprestígio total para com o Norte do

Estado,  o  Movimento  Catrumano,  o povo ribeirinho e todas aquelas  pessoas que

esperavam um reconhecimento, mesmo que tardio, de 300 anos de esquecimento,

em relação à nossa cultura regional,  para recuperar  a nossa cultura  do  Norte de

Minas Gerais, resgatada por um estudo capitaneado pela nossa Unimontes, liderada

pelo Prof. João Batista Costa, o Joba. E tudo isso com aquela expectativa geral da

classe política norte-mineira. Os Prefeitos, eleitos, reeleitos e em final de mandato,

Vereadores e entidades de toda a região se direcionaram para Matias Cardoso, a fim

de  receberem,  de  fato,  a  presença  do  Estado.  Então,  ficamos  muito  tristes.  Na

verdade, foi uma tristeza generalizada com tamanha falta de respeito e de atenção.

Ficou parecendo que o povo do Norte de Minas não merecia o mesmo tratamento

que  o  governo  dispensa ao  Dia  de  Minas  em Mariana  e  ao  21  de abril,  Dia  de

Tiradentes, em Ouro Preto. Portanto quero registrar, mais uma vez, o descaso e a

indignação  do  Movimento  Catrumano,  dos  historiadores  e  das  pessoas  que

batalharam para que a data fizesse parte do calendário estadual de Minas Gerais e

fosse mudada a Constituição do Estado. O fato de a Secretária de Cultura anunciar a

restauração da igreja ficou até pequeno diante da falta de atenção. Na verdade, não é

só a reforma da igreja, pois queremos mais, ou seja, o reconhecimento, mesmo que

tardio, de que Minas Gerais começou ali e que foi o povo da região quem ajudou a

construir este Estado. Então, não queremos uma cerimônia menor, mas igual à do dia

21 de abril e à do dia 16, Dia de Minas, em Mariana, com a mesma circunstância.

Então  fique  registrado,  até  para  esta  Casa,  que,  no  próximo  ano,  cobraremos  a

presença dos Presidentes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça e do

Governador. Quer dizer, que os três Poderes compareçam à cerimônia como todos os

anos vão a Mariana e a Ouro Preto. Esta é a primeira vez que se comemora o Dia

dos Gerais  em Matias Cardoso.  Não aparecer  ninguém é falta  grave para com a

nossa região. Por isso quero deixar isso registrado para que fatos como esse não

voltem a acontecer no próximo ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O  Deputado  Carlos  Pimenta  -  Agradeço  ao  Presidente  Inácio  Franco.  Peço

desculpas ao Deputado Delvito. Gostaria de pedir vênia ao Deputado Paulo Guedes,

não para responder, mas para relatar os fatos que ocorreram. Em parte, V. Exa. tem

razão.  A  presença  do  Governador  Anastasia  em  Matias  Cardoso,  onde  ele  foi

anteriormente, já prestigiou o evento, assim como a presença do Presidente Dinis

Pinheiro  e  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  certamente  engrandeceria  o

momento, que é muito caro para nós. É importante também dizer, Deputado Paulo

Guedes, que o fato de o Governador atender até mesmo à emenda à Constituição

apresentada  nesta  Casa,  votada  por  todos  os  Deputados,  com  a  chancelaria  da

bancada  do  Norte,  transformando  e  mudando  a  Constituição,  criando  o  Dia  dos

Gerais, é um reconhecimento muito significativo e importante para Matias Cardoso.

Por outro lado, os três Poderes foram representados. V. Exa. representou muito bem

este Poder, discursou em nome da Assembleia de Minas e deu o recado em nome

desta  Casa.  Estiveram  lá  vários  Prefeitos,  o  Desembargador,  representando  o

Tribunal  de  Justiça  e  a  bancada  do  Norte,  representando  o  Poder  Legislativo.

Estivemos lá. Obviamente não quero entrar nesse mérito, mas concordo em que a

presença do Governador engradeceria muito; no entanto, tão importante quanto isso

foi o anúncio do Governador em dar socorro, apresentar um projeto de restauração

de uma igreja tricentenária, a mais antiga de que se tem notícia no território de Minas

Gerais.  A Secretária  Eliane Parreiras  foi  lá  e  humildemente  pediu  desculpas  pelo

Governador, que, por motivo de força maior, não estava presente. Mas não podemos

fazer  com que a  ausência do Governador  tire  o  brilho  do  evento.  A cidade ficou

satisfeita. A igreja, Sr. Presidente, é uma das mais lindas que há em Minas Gerais,

remonta à época dos Bandeirantes, tem mais de 300 anos, está caindo aos pedaços

e será restaurada. Não se trata apenas da restauração da igreja, mas também da

restauração da história de Matias Cardoso. Queremos apresentar ao Governador o

nosso agradecimento pelo carinho que tem por aquela região, Matias Cardoso, por

desenvolver um projeto dessa envergadura e tão importante para nós, do Norte de

Minas,  para  o  Município  de  Matias  Cardoso,  que  é  a  restauração  dessa  igreja

tricentenária, com mais de 300 anos, trazendo à tona a história da região. A festa foi

lindíssima,  muito  prestigiada  com  a  presença  de  vários  Prefeitos,  Vereadores  e
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lideranças. Sentimo-nos orgulhosos em termos condições de mudar a Constituição do

Estado e estabelecer o Dia dos Gerais, o Dia de Minas, em Mariana, e o Dia dos

Gerais, em Matias Cardoso. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o Deputado Delvito Alves.

O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores da

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  e  público  que  nos  acompanha  pela  TV

Assembleia, ocupo esta tribuna, na tarde de hoje, tomado pela incontida emoção da

despedida.  Deixo  a Assembleia  de  Minas  para  assumir  a  Prefeitura  Municipal  da

minha  terra.  Certamente,  no  exercício  deste  mandato  parlamentar  que  me  foi

confiado pelo povo mineiro, será esta a última vez que a ocuparei, antes de assumir

novo desafio consubstanciado na vontade de meu querido povo de Unaí, que, pelo

voto soberano, conferiu a mim o honroso cargo de Prefeito dessa importante cidade

da região Noroeste do Estado.

Ao final de minhas palavras, porém, tenho certeza de que daqui descerei com a

alma e o coração reconfortados, pois a minha consciência repousa tranquila, ao sentir

e saber que o exercício de meus dois mandatos de Deputado foi pautado pela defesa

do  cidadão  e  o  absoluto  respeito  aos  mineiros,  que  se  constituíram  em  pontos

basilares de minha ação parlamentar. Sempre fiel ao jeito de ser e à mineiridade do

cidadão do Noroeste de Minas, procurei  ser  voz dos que não têm voz.  Sinto-me,

agora,  plenamente  gratificado.  Transcorridos  seis  anos  de  minha  estreia  neste

Plenário,  posso dizer  que desempenhei  meu papel,  dentro das minhas limitações,

com altivez, serenidade, coerência, e, sobretudo, com profundo respeito pelo Poder

Legislativo, pois sempre pautei minha conduta nesta Casa pelo firme propósito de

fazer com que o processo legislativo fosse cada vez mais aperfeiçoado.

Nesse particular,  tive a satisfação de figurar,  na maior  parte de minha atividade

legislativa, como membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, à época

indicado  pelo  jovem  parlamentar  Gustavo  Corrêa,  que  funciona  como verdadeira

bacia de decantação na formulação das normas balizadoras da permanente obra de

construção  da  cidadania.  Ao  refletir  sobre  o  desempenho  dessa  grande  e  difícil
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missão, posso dizer que busquei o melhor caminho, respeitando sempre as diretrizes

essenciais do Parlamento mineiro.

Assim, nesta hora de emoções intensas e contraditórias, meu primeiro pensamento

é de agradecimento a Deus, por ter  iluminado meu caminho como legislador,  não

permitindo  que  me  enveredasse  por  sendas  tortuosas,  sempre  repletas  de

casuísmos,  demagogias  e  formulações  meramente  eleitoreiras,  retratadas,  muitas

vezes, nas dificuldades de interpretação das leis que povoam o mundo jurídico.

Devo  confessar  que  somente  em  Deus  encontrei  o  caminho  e  a  direção  do

equilíbrio  necessário  para  enfrentar  o  impasse que foi-me apresentado:  aceitar  o

chamamento  feito  pelo  povo  de  minha  terra  ou  continuar  como representante  da

região Noroeste na Assembleia de Minas. Posso dizer que foi a mais difícil decisão de

minha  vida  pública.  Mas  hoje  posso  afirmar,  sem  nenhuma reserva  ou  qualquer

temor, que concluí o ciclo de minha representação parlamentar, com a tranquilidade

de quem cumpriu o seu dever.

Agora, minhas forças, toda minha disposição e meus melhores intentos voltam-se

para atender à convocação do povo de minha cidade, Unaí, para ser o seu dirigente

municipal pela primeira vez.

Por mais duro que seja o desafio do amanhã, especialmente pelas limitações que o

governo  central  tem  imposto  aos  nossos  Municípios,  sufocando-os  com  maiores

encargos e subtraindo-lhes os recursos necessários, sei que me restará recorrer à

memória  dos  dias  vividos  nesta  Casa  e  do  aprendizado  aqui  adquirido  e,  dessa

forma, meu espírito estará fortalecido para vencê-las.

Já agora, vivo o sentimento de profunda gratidão e saudade de todos que ficam,

tantos para caber neste pequeno espaço, mas que nunca se arredarão de minha

memória. Aos mineiros, que por duas vezes deram-me seu voto de confiança, deixo

aqui o meu abraço agradecido e a expressão de meu afeto. Aos servidores do meu

gabinete, minha saudação amiga e fraterna. Foram seis anos de boa convivência, de

harmonia e de lealdade constante.

A todos vocês,  presto minhas homenagens e o reconhecimento pelo  muito que

contribuíram  para  o  exercício  de  meu  mandato  parlamentar  e  para  o  nosso

fortalecimento político,  principalmente em nossa cidade e praticamente em toda a
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região Noroeste do Estado. Agradeço também aos funcionários da Assembleia como

um todo, eis que indispensáveis ao seu bom funcionamento.

Gratidão e saudades, enfim, de meus colegas Deputados. Colegas que aprendi a

respeitar e que sempre foram para mim fonte de permanente aprendizado e estímulo

neste Parlamento. A convivência intensa e amistosa neste Plenário faz com que a

harmonia se estabeleça mesmo entre os contrários e o respeito ao posicionamento

alheio se consolide em valores perenes, que estão na essência da democracia.

Permitam-me, pois, agora que deixo este Parlamento para administrar a Prefeitura

Municipal de Unaí, formular o apelo para que esta Casa mantenha sempre acesa a

chama da liberdade, preservando a independência de ação do Poder Legislativo e a

soberania no exercício de seu encargo, que, sem sombra de dúvida, é imposto pela

sociedade mineira. Que a Mesa, eleita recentemente, tendo como Presidente mais

uma vez esse extraordinário exemplo de homem público, o Deputado Dinis Pinheiro,

juntamente  com  seus  companheiros,  desdobre-se  nos  esforços  de  conduzir  esta

Casa  para  o  lugar  da  completa  respeitabilidade  perante  a  opinião  pública,

assegurando,  acima  de  tudo,  que  este  Parlamento  continue  a  ser  modelo  e

vanguarda para todo o Brasil.

Não poderia, no entanto, Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, concluir  estas

minhas  palavras  sem  fazer  um  registro  de  reconhecimento  e  manifestar  minha

profunda  gratidão  ao  Governador  Antonio  Anastasia  e  ao  Senador  Aécio  Neves,

nosso ex-Governador,  pelo apoio  que deles  recebi  no exercício  de  meu mandato

parlamentar, no tocante a sempre fortalecer nossa região com importantes obras de

infraestrutura  necessárias  e  básicas  para  o  desenvolvimento  e  permanente

crescimento de nossa economia.

Faço questão de consignar  nos anais desta Casa as ações desenvolvidas e os

recursos liberados pelos governos Aécio e Anastasia, em atenção aos pleitos que

encaminhamos  em  favor  de  nossa  região  e,  particularmente,  de  nossa  Unaí.  Na

educação,  foram  mais  de  R$10.000.000,00  investidos  em  obras  e  reformas  de

unidades  escolares,  somente  em  nossa  cidade.  Sem  falar  na  implantação  da

Superintendência  Regional  de  Ensino,  instalada  em  Unaí  por  autorização  do

Governador Anastasia. Na saúde não foi diferente, nossa cidade recebeu também
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importantes investimentos.

No  âmbito  dos  programas  Caminhos  de  Minas  e  Proacesso,  alcançamos

importantes conquistas, com inúmeras ligações asfálticas entre Municípios de nossa

região e de localidades que nunca antes concebiam a possibilidade do asfaltamento,

hoje realidade em muitas delas. Por meio dos programas Proacesso e Caminhos de

Minas,  implantados  pelos  Governadores  Aécio  Neves  e  Anastasia,  nossa  região

recebeu  aproximadamente  1.350km  de  pavimentação  asfáltica  ligando  todos  os

Municípios do Noroeste de Minas. Pasmem, Deputadas e Deputados, esses trechos

pavimentados correspondem praticamente à distância de Brasília à cidade do Rio de

Janeiro.

Nesse conjunto de realizações, podemos contar, para 2013, já incluído no programa

Caminhos de Minas, o início da construção do contorno rodoviário, com a construção

de  uma  segunda  ponte  sobre  o  Rio  Preto,  cuja  obra  está  orçada  em  mais  de

R$5.000.000,00, para facilitar o escoamento de toda produção agrícola do Município

e da região.

Hoje o Município de Unaí se constitui no sexto PIB agrícola do Brasil e no primeiro

de Minas Gerais, mas tudo isso devemos ao governo de Minas, que, por meio do

Programa Estruturador Reparação das Desigualdades Regionais, implantou obras de

infraestrutura com o objetivo de incrementar e fortalecer a economia local, gerando

emprego e renda, além de otimizar o escoamento da produção agrícola regional.

Enfim,  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  fazemos  este  breve

relato  para  condensar  a  nossa  satisfação  e  o  orgulho  pelos  extraordinários

investimentos feitos pelo então Governador de Minas, Aécio Neves, hoje Senador, e

também pelo Governador Anastasia. Foram investimentos levados para uma região

outrora desassistida e que agora, podemos afirmar, foi redescoberta por intermédio

da ação governamental de Aécio Neves e de Antonio Anastasia.

Senhoras Deputadas e senhores Deputados, Sr. Presidente, ao despedir-me desta

Casa,  onde  por  duas  legislaturas  vivi  intensamente  as  mais  elevadas  lições  de

democracia, deixo-lhes uma mensagem de esperança e confiança nos destinos de

Minas  Gerais.  Estou  certo  de  que  Vs.  Exas.  permanecerão  fiéis  ao  mandato

outorgado  pelos  mineiros,  e  nunca  lhes  faltarão  a  sabedoria  e  a  humildade
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necessárias para reconhecer os exemplos da gente mineira, de modesta altivez e de

inarredável coragem, na defesa dos interesses de Minas e do Brasil.

O Noroeste de Minas agradece,  de forma especial  e  carinhosa,  por meio deste

parlamentar,  ao  Governador  Anastasia  e  ao  Senador  Aécio  Neves,  pelos

extraordinários e diferenciados investimentos realizados na região. Muito obrigado.

Até breve.

O Deputado  Gustavo Corrêa  (em aparte)*  -  Meu caro amigo,  Deputado Delvito

Alves, desejo-lhe sucesso nessa sua nova caminhada. Darei aqui um testemunho do

seu trabalho, da sua luta e do seu empenho nesses seis anos de mandato. Lembro-

me,  como  se  fosse  ontem,  de  quando  V.  Exa.  aqui  chegou,  quando  tivemos  o

privilégio de,  em alguns meses,  dividir  gabinetes  porta  a  porta.  Desde o primeiro

momento,  percebemos  sua  luta  e  seu  empenho  na  busca  de  recursos  para

transformar o Noroeste mineiro.

Lembro-me de quando, sentados lado a lado, estávamos você e eu numa mesa no

Palácio da Liberdade, onde se encontravam também vários Prefeitos do Noroeste e o

Senador Aécio. Você, naquela oportunidade, levantou a bandeira de que o governo

do Estado precisava olhar para aquela região, que tantos frutos fornecem ao nosso

Estado. Você mesmo acabou de dizer que é uma das maiores regiões produtoras de

grãos do nosso Estado, que aquela região gera receitas para Minas. Tive, naquele

momento, como outros parlamentares, a oportunidade de assinar e avalizar os seus

pleitos, porque sabíamos que sua luta para transformar o Noroeste era grande. Foi

uma  luta  válida.  Mesmo  longe  de  Unaí,  sempre  acompanho  seu  trabalho  e  a

destinação dos recursos que o governo do Estado conseguiu para aquela região,

graças ao seu empenho e ao seu trabalho.

Mais que isso, quero dar aqui testemunho de sua luta permanente por Unaí, cidade

que  é  dona  de  seu  coração.  Você  viveu  o  dilema  de  ser  candidato,  ou  não.

Felizmente o povo daquela terra votou certo. Tenho certeza de que, nos próximos

anos, você terá não apenas o apoio daquela população e dos parlamentares, mas

sobretudo do governo do Estado para que sua administração fique marcada como a

melhor administração que Unaí já teve.

Parabéns e que Deus lhe dê sucesso e saúde para que possa realizar esse sonho,
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que, tenho certeza, era o maior da sua vida.

O Deputado Delvito Alves - Agradeço as brilhantes palavras do Deputado Gustavo

Corrêa. Concedo aparte ao nosso querido amigo, Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Querido Delvito Alves, é com tristeza que

nos despedimos de V. Exa., que não estará conosco no próximo ano. Por outro lado,

Unaí está ganhando com a volta do filho ilustre, que comandará os destinos daquela

bela cidade. V. Exa. fará falta nos nossos encontros de terça-feira na Comissão de

Constituição e Justiça. Sua alegria estará sempre presente aqui neste Plenário e em

nossas lembranças. Um abraço e boa sorte em sua nova caminhada.

O  Deputado  Delvito  Alves  -  Agradeço  muito,  de  coração,  ao  Deputado  Luiz

Henrique, pelas suas brilhantes colocações.

Concedo aparte agora ao Deputado, nosso querido amigo, Dr. Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Neste momento, Delvito, em que está se

despedindo -  temos certeza  de que esse é um recuo no tempo da sua atividade

política -, quero louvar a sua fala, descrevendo os cenários anterior e posterior da sua

atuação junto aos Governadores Aécio Neves e Anastasia. Nós convivemos com você

e somos testemunhas de suas boas ações aqui, em prol da sua região. Lembro-me

bem de seus projetos para transformar, como disse o Gustavo Corrêa, aquela região

no grande celeiro que hoje é. Unaí,  daquela constelação, é a rainha, a rainha da

produção.  É um Município  que se destaca por  sua atuação.  Como representante

daquela região, o povo soube reconhecer o seu trabalho. Você construiu essa história

e vai construir o futuro e o presente de Unaí.

Temos certeza de que, naqueles projetos conjuntos que você colocou nesta Casa,

você teve sensibilidade e, vamos dizer assim, um sonho desenhado no papel. Temos

certeza de que tentou realizar e materializar os sonhos e as carências do seu povo.

Então é nesta hora que temos de homenageá-lo e desejar-lhe que possa realizar

todos esses projetos junto com o Governador Anastasia.

Queria aqui também fazer uma menção de reconhecimento sobre o que você citou:

o Governador está construindo um Estado Democrático de Direito. A partir de Aécio

Neves  e  com  a  atuação  do  grande  arquiteto  Anastasia,  agora  grande  timoneiro,

estamos transformando Minas Gerais. Só para a sua região, o Proacesso, você já
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disse, abrangeu uma distância que vai de lá ao Rio de Janeiro. Então isso teve um

significado  polissêmico,  isto  é,  um  significado  multidimensional,  melhorando  as

condições do povo. Assim tem sido o governo de Anastasia e do Aécio, construindo

esse  Estado  Democrático  de  Direito,  saindo  do  estado  de  contemplação  para  o

estado  de  ação,  procurando  melhorar  a  nossa  realidade,  ainda  que  lentamente,

porque a nossa construção de Estado Democrático de Direito não é fácil. É aproximar

um Estado real a um Estado um pouco utópico, que está na Constituição, um governo

constitucional.  Temos  certeza  de  que  você  fará  um  governo  humanista  e

constitucional,  dando condições às famílias  de  Unaí  de  atingir  o  desenvolvimento

social e, sobretudo, ter uma existência mais feliz.

Um grande abraço e  muito sucesso.  Depois  que você  cumprir  o  seu mandato,

temos certeza de que voltará para o nosso meio. Nem sei se estarei aqui mais, mas é

certa a sua vitória como homem público. Muito obrigado.

O Deputado Delvito Alves - Agradeço as observações do nosso querido amigo, Dr.

Hely Tarqüínio.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sr. Presidente, com a sua anuência

serei  bastante  breve.  Quero  também  prestar  a  minha  homenagem  ao  Deputado

Delvito, esse grande amigo, e desejar-lhe sucesso à frente da Prefeitura de Unaí.

Gostaria  de deixar  um recado à  população de Unaí:  não perderão um Deputado,

ganharão 77 Deputados. Tive a oportunidade de dizer isso em uma gravação que fiz

para sua campanha, mas, infelizmente, não pudemos veiculá-la porque o meu partido

pertencia  a  uma  coligação  adversária.  Mas  digo  e  reafirmo  que  Unaí  ganha  77

Deputados nesta Casa pela amizade que você conquistou, pela sua simpatia, pela

sua responsabilidade no discurso, pela forma leal com que conduziu seus mandatos

como Deputado Estadual. Tenham todos de Unaí a certeza de que a terra de vocês

ganhará um excepcional Prefeito, um homem de bem, um homem comprometido, que

ama a sua terra. Não se esqueçam de que na minha tabelinha está assim: pessimista

e otimista.

Estou igual ao Deputado João Leite, esperando uns votinhos de Unaí. Um abraço

para V. Exa. e muito sucesso.

O Deputado Delvito Alves - Eu é que agradeço ao Deputado Gustavo Valadares as
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considerações oportunas e inteligentes. Concedo aparte ao grande companheiro e

amigo Deputado Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Delvito  Alves,  este

momento em que V. Exa. usa essa tribuna, com um tom de despedida, marca, na

verdade, um rito de passagem em sua carreira política. V. Exa. deixa a Assembleia

Legislativa  do Estado de Minas Gerais,  deixa  a representação do povo de Minas

nesta Casa para assumir uma tarefa igualmente importante: conduzir o Executivo de

sua terra natal, sua querida Unaí.

Deputado  Delvito  Alves,  vejo,  na  verdade,  como  se  Minas  Gerais  fizesse  um

empréstimo de um quadro  valioso  a  Unaí,  uma filha  amada,  para  durante  algum

tempo  gerir  os  seus  destinos.  Mas,  como  todo  empréstimo,  é  algo  temporário,

transitório,  porque  o  seu  lugar  continuará  sendo  sempre  aqui  nesta  Casa

representando o povo de Unaí, o povo de Minas Gerais.

Quero,  em meu nome e em nome da Bancada do PMDB,  apresentar  e  render

nossas homenagens ao homem público Delvito Alves, desejando-lhe o mesmo êxito e

sucesso que teve nesta Casa, se possível ainda maior, na condução dos destinos de

Unaí. Temos certeza de que Unaí tem muito a ganhar com a sua gestão, com a sua

devoção ao povo de Unaí  e com a  sua verdadeira  paixão pela  sua gente  e  sua

cidade. Vá em frente e leve Unaí aos lugares que ela ainda merece. Parabéns!

O Deputado Delvito  Alves -  Deputado Sávio, agradeço de coração sua brilhante

consideração. Espero fazer de tudo para construirmos uma nova Unaí, naturalmente

contando com o apoio de toda a estrutura governamental.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Delvito Alves, depois de

ouvir as considerações do Deputado Sávio Souza Cruz e de tantos outros, também

quero deixar aqui o meu abraço e desejar-lhe boa sorte. V. Exa., a partir de 1º de

janeiro,  terá  seus  problemas  redobrados.  Ser  Prefeito  hoje  não  é  tarefa  fácil.  A

expectativa da população está cada vez maior, mas V. Exa. sabe perfeitamente que é

um desafio e que vai conseguir enfrentá-lo. Dará quatro anos de vida e depois mais

quatro para a sua cidade.

Sinto inveja de quem é Prefeito hoje, mas é uma inveja longe. Não gostaria disso

para mim. Sei que vai ser uma tarefa difícil, mas V. Exa. tem garantia. Não falo do
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Deputado  João  Leite  nem  mesmo do  Deputado  Gustavo.  Já  falava  com  V.  Exa.

durante a campanha, no palanque na cidade de Morada Nova, onde acertei o apoio

deste Deputado. Então, V. Exa. não terá tanta dificuldade na sua administração, pois

terá o apoio do Deputado Alencar da Silveira Jr. Serei o Deputado de Unaí, não tão

bom como foi o companheiro para aquela cidade e região. Pela nossa convivência

dentro desta Casa, pelo trabalho que V. Exa. vai deixar aqui, acredito que esta Casa

falará um até breve,  pois  cumprirá seu objetivo -  o mandato lá  -  e,  com certeza,

voltará. A população não pode ficar sem um companheiro da sua magnitude na vida

pública. Parabéns. Boa sorte. Que Deus o proteja e lhe dê toda força para o seu

próximo desafio, que é grande: ser Prefeito de uma cidade tão boa, que não vai parar

de  crescer,  não  pelo  apoio  de  vários  Deputados,  mas  porque  terá  o  apoio  do

Deputado Alencar da Silveira Jr.

O  Deputado  Delvito  Alves  -  Agradeço  ao  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  as

considerações. Na verdade, em um momento histórico de um comício em Morada

Nova - as eleições ainda não tinham acontecido -, estávamos pedindo votos para o

mesmo candidato. Antes de eu terminar  o discurso,  ele falou que achava que eu

ganharia a eleição para Prefeito e que queria o meu apoio. Vamos lá. Esse é o nosso

amigo  Alencar.  Agradeço-lhe  as  brilhantes  considerações.  É  um  grande  amigo  e

companheiro.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Delvito Alves. Ainda bem

que V. Exa. esclareceu tudo e ainda não tem um entendimento com o Alencar. Foi um

momento de entusiasmo.

É com alegria que compartilhamos momentos no Parlamento com V. Exa., homem

extremamente amável, companheiro, educado e trabalhador da joia do Noroeste, a

nossa Unaí, tão distante de nós. Mas V. Exa. sempre esteve presente nos lembrando

e representando tão bem essa cidade maravilhosa, celeiro dos nossos grãos. O povo

trabalhador terá V. Exa. à frente dos destinos da cidade.

Deputado Delvito, V. Exa. sabe que não será fácil. Infelizmente, os recursos estão

cada vez mais concentrados nas mãos do governo federal. Apesar de Unaí estar tão

próxima  de  Brasília,  V.  Exa.  sabe  que  não  será  fácil,  mas  contará  com  a  sua

experiência, com as amizades sinceras que construiu e que sem dúvida alguma o
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ajudarão no grande desafio que terá pela frente. Para o bem do povo de Unaí e dos

demais  Municípios,  esperamos  que a  visão do governo federal  do  PT mude.  Os

Municípios e os Estados estão abandonados. Esperamos que V. Exa. não enfrente

essa situação. Muitos Prefeitos deixarão os Municípios quebrados, sem poder cumprir

a Lei de Responsabilidade Fiscal em virtude da concentração de dinheiro nas mãos

do governo do PT, em Brasília. Esperamos que isso mude e que V. Exa. faça um

grande governo em Unaí. É claro que contará com o apoio de toda a Assembleia, que

o admira muito. Felicidades.

O Deputado Delvito Alves - Agradeço muito a orientação do nosso querido amigo

Deputado  João  Leite.  Sei  que  administrar  uma  cidade  do  porte  de  Unaí,  com

aproximadamente  90  mil  habitantes  e  grandes  problemas  sociais,  não  será  fácil.

Precisaremos, sim, de muita sabedoria e inteligência. Estaremos sempre ao lado de

Deus  buscando  orientações  para  tomar  o  melhor  caminho  em  defesa  da  nossa

comunidade.

Agradeço a tolerância do Presidente Inácio Franco e concedo aparte ao querido

amigo Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir  (em aparte)  - Caro amigo Deputado Delvito,  o nosso

Presidente  Inácio  sabe  muito  bem  que  neste  momento  V.  Exa.  está  recebendo

homenagens  de seus  pares,  os  que estiveram com V.  Exa.  neste  mandato  e  no

anterior. Tive a oportunidade de chegar a esta Casa durante o mandato anterior e já

conhecê-lo. No dia de hoje, posso afirmar a todos de Unaí que realmente fizeram

uma escolha que, para nós, representa uma perda de grande valor.  V. Exa. é um

companheiro sensato, sempre presente, que tem ajudado o governo de Minas nas

questões  importantes.  O  povo  ganhará  um  filho  que  lutará  pela  terra,  aguerrido,

combativo, corajoso e que contará, é claro, com o apoio do governo de Minas para

realizar obras e fazer investimentos, mudando a vida daqueles que escolheram Unaí

para morar com seus filhos.

Vários Deputados falaram a respeito de V. Exa. Não existem mais palavras que

complementem tudo o que V. Exa. representa para a vida pública de Minas Gerais.

Quero  particularmente  dizer  que,  mesmo  ocupando  uma  cadeira  de  Deputado

Estadual, V. Exa. nos deu um exemplo de humildade. Em momento algum teve um
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minuto sequer de distração, em que não estivesse presente a humildade na condução

dos trabalhos.

Portanto acho que os humildes realmente têm um lugar muito especial nesta nossa

existência. Na minha visão, a humildade e a capacidade fazem de V. Exa. um homem

que ajudou muito Minas Gerais nesta Casa e que agora irá para um novo embate. No

entanto, tenho certeza de que V. Exa. tem a volta consagrada a esta Casa para dar

continuação  ao  trabalho  que  tão  bem  faz  para  o  desenvolvimento  do  Estado,

especialmente na região Noroeste.

Meu amigo Deputado Delvito Alves, leve consigo a homenagem deste seu amigo

parlamentar  que  reconhece  o  tamanho  da  contribuição  de  V.  Exa.  para  o

engrandecimento de Minas Gerais, especialmente para o fortalecimento do Noroeste

mineiro, da sua querida e amada Unaí. Diga àqueles que se encontrarem com V. Exa

e que forem abraçá-lo na chegada que V. Exa. deixou aqui o exemplo de trabalho.

Reconhecemos esse exemplo desejando a V. Exa. felicidades, conquistas e muitas

vitórias  no  comando do Município  de  Unaí.  Parabéns  pela  sua passagem aqui  e

felicidades na nova missão no próximo ano em Unaí.

O Deputado Delvito Alves - Deputado Duarte Bechir, agradeço-lhe sensibilizado e

emocionado pelas suas brilhantes palavras.

Concedo aparte agora ao querido amigo Deputado Carlos Pimenta.

O  Deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Delvito  Alves.

Também quero fazer coro às palavras dos Deputados que me antecederam neste

momento de despedida de um amigo, de um Deputado correto, sério e trabalhador,

de um homem ético, de um grande parlamentar. Deputado Delvito Alves, tenho por V.

Exa. o mais alto conceito e a felicidade de poder ter convivido com V. Exa. durante

tantos e tantos anos, sempre nessa postura comedida e amiga de homem humilde,

simples, mas que não fugiu de suas origens.

Você - se me permite - hoje se despede, pois a partir do dia 1º será o novo Prefeito

de Unaí.  Pode  ter  certeza  de que,  diferentemente  de muitos  Prefeitos  que estão

prestes a assumir outros Municípios, V. Exa. tem tudo para dar certo, mesmo diante

das dificuldades que estamos vivendo, numa concentração brutal de recursos na mão

do governo federal e com pouca mobilidade do Prefeito para poder fazer acontecer
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dentro de um orçamento pequeno. Unaí é uma cidade que se projetou no meio do

emprego, com pessoas trabalhadoras e homens do campo que fazem, que constroem

este Estado na região do Noroeste. Portanto, V. Exa. será Prefeito de uma grande

cidade.

Na verdade, Deputado Delvito Alves, V. Exa. terá uma grande responsabilidade de

projetar  Unaí  porque,  até  então,  quando se ouve falar  dessa cidade,  infelizmente

ouvimos coisas que a população não quer,  como, por exemplo, a brutalidade que

aconteceu na cidade, que tem um potencial enorme. Tenho fé e confiança de que V.

Exa.  será  um  grande  Prefeito,  principalmente  porque  contará  com  o  nosso

Governador, que é pessoa sensível, que conhece o Estado e que sabe dar valor a

essa região do Noroeste, que precisa despontar e desabrochar para o progresso e

para o desenvolvimento.  V.  Exa.  não será apenas o  Prefeito  da  maior  cidade do

Noroeste  de  Minas,  mas  o  Prefeito  de  uma  cidade  que  atrai  para  si  a

responsabilidade de atender tantos Municípios vizinhos. Conte com esta Casa, conte

conosco.  Independentemente  de questões políticas,  acredito  em V.  Exa.,  portanto

conte com o nosso Governador. Pode seguir em frente, pois V. Exa. tem experiência

para ser não só um grande Prefeito, mas o maior Prefeito do povo da cidade de Unaí.

O Deputado Delvito  Alves  -  Também agradeço ao Deputado Carlos  Pimenta as

brilhantes  palavras  que,  com  certeza,  nos  dão  cada  vez  mais  força,  energia  e

disposição para lutarmos para fazer uma grande administração em Unaí.

Concedo aparte agora ao querido amigo Deputado do PTB Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro amigo Delvito Alves, sabemos que

o PTB nesta Casa realmente se enfraquece com sua saída. Você veio para o partido

e o engrandeceu muito. Tivemos esse período de convivência, e ela só aumentará,

porque o partido estará junto com você nas reivindicações para melhoria da qualidade

de vida do povo de Unaí. Estarão com você os Deputados Estaduais e eu próprio,

Arlen  Santiago,  que,  além  de  Deputado,  sou  seu  amigo  e  o  admiro  muito  -

compartilhei com você momentos difíceis e momentos mais fáceis. Sabemos que um

dos momentos mais difíceis foi a decisão de ir para Unaí, de estar junto do povo o

tempo  todo.  Você  verá  a  cobrança  dos  Vereadores  de  agora  para  frente,  dos

Presidentes de associação e do Ministério Público, que toda semana baterá à sua
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porta querendo informações. Enfim, tenho certeza que será uma luta muito grande.

Mas você trará confiança para o povo de Unaí, para os mais humildes, com quem

você sempre trabalhou, na região Noroeste. Nós, às vezes, até disputamos votos lá

perto e sempre soubemos trabalhar da mesma forma como você sempre trabalhou na

sua vida: com honradez.

Tenho a grande tristeza de você nos deixar na Assembleia, mas a grande alegria de

saber que o povo do Noroeste de Minas terá um defensor, o Prefeito de Unaí, cidade

polo da região, que defenderá não só Unaí, mas também Uruana, Riachinho, Urucuia

e  tantas  outras  cidades  que  contribuíram  para  que  você  tivesse  esse  mandato

brilhante aqui.

Deputado Delvito Alves, receba nossa admiração e os parabéns pela eleição que

você venceu e pela grande administração que fará em Unaí.

O Deputado Delvito  Alves  -  Agradeço muito a sua participação,  Deputado Arlen

Santiago.  Só  gostaria  de  abrir  parênteses  para  dizer  da  importância  do  nosso

relacionamento. Tive um tratamento diferenciado com a sua pessoa, que sempre nos

respeitou e nos orientou para seguirmos o melhor caminho. Você sempre estará no

meu coração pelo companheiro que foi e pelo amigo que é. Conte sempre com este

amigo seu, grande companheiro do nosso partido, o PTB.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)  -  Deputado  Delvito  Alves,  quero

cumprimentá-lo pela eleição e, em meu nome - combinei com a Deputada Ana Maria

Resende - e em nome da nossa bancada feminina, desejar-lhe todo o sucesso como

Prefeito. Sabemos que é um grande desafio, mas V. Exa. está preparado para isso.

Certamente V. Exa. poderá contribuir para que Unaí tenha grandes avanços e tenha

verdadeiramente um desenvolvimento sustentável.

Deputado Delvito Alves, gostaria de lhe dizer que, estando muito perto de Brasília,

certamente o senhor, quando for lá, encontrará a primeira Presidenta deste País, a

Presidenta Dilma, que estará aberta a receber as Prefeitas e os Prefeitos e sensível

sobretudo à área de educação - há creches, cursos técnicos, o Pronatec e tantos

outros programas. Certamente V. Exa., que é muito dinâmico, fará interlocução com

os governos federal e estadual para que Unaí tenha dias de muito progresso.

Deixo o nosso abraço e, mais uma vez, os nossos cumprimentos.
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O Deputado Delvito Alves - Agradeço muito, Deputada Maria Tereza Lara, a V. Exa.

e à bancada feminina da Assembleia. Lutaremos muito para desenvolver esse grande

trabalho também junto ao governo federal.

O Sr. Presidente - Deputado Delvito Alves, o sentimento é de alegria e de tristeza.

Quero aqui manifestar plena confiança nessa trajetória fecunda de V. Exa.

O  Deputado  Delvito  Alves  é  originário  do  meu berço  materno.  Externo  carinho

àquela  região,  já  que minha querida  mãe nasceu e  deu os primeiros  passos  em

Paracatu. Como disse, devoto por aquela região realmente um carinho singular.

V. Exa. realmente trouxe um novo momento a esta Casa com suas virtudes, seu

caráter,  sua  simplicidade.  V.  Exa.  é  um  trabalhador  permanente,  uma  pessoa

voluntária  que,  de  forma  encantadora,  conseguiu  nos  cativar  por  essas  virtudes

incontáveis.

Agora desejo a V. Exa. sucesso nessa nova empreitada que a sua terra natal lhe

concede.  Tenho certeza absoluta de que V.  Exa.  deixa saudades, mas haverá de

cumprir essa missão com o mesmo talento, com essa vontade louca de fazer o bem,

de ajudar as pessoas. Tenho certeza de que honrará as belas e raras tradições do

povo  generoso de Unaí.  Um grande abraço.  Sucesso,  êxito  e  prosperidade.  Que

Deus o ilumine. Conte com o Parlamento de Minas, com esta Casa. V. Exa. realmente

dignificou  aqueles  que  sempre  abraçaram  e  abraçam  a  vida  pública  com  muita

vontade,  com  muita  determinação,  como  se  fosse,  realmente,  um  verdadeiro

sacerdócio. Muito sucesso! Que Deus esteja sempre abençoando o caminho de V.

Exa.

O  Deputado  Delvito  Alves  -  Agradeço,  emocionado,  as  palavras  do  nosso

Presidente. Realmente vamos enfrentar um grande desafio, que é governar a cidade-

polo  do  Noroeste  de  Minas,  a  nossa  Unaí,  mas  estamos  preparados  com  esse

aprendizado. Aqui fizemos grandes amigos e grandes companheiros. Com V. Exa.

não foi  diferente.  Sempre  esteve ao nosso lado como 1º-Secretário  e  agora,  por

último,  como  Presidente,  sempre  nos  amparando,  sempre  nos  ajudando  nos

momentos mais difíceis da nossa vida pública.

Sr. Presidente, para encerrar, concederei mais alguns apartes: ao nosso querido

Deputado Lafayette de Andrada, ao Deputado Tiago Ulisses e ao Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva. Desde já agradeço a boa vontade e a tolerância de V. Exa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Meu caro Deputado Delvito, quero

aqui lembrar uma frase que digo em ocasiões como esta: a alegria do triunfo não

existiria se não houvesse a luta. É a luta que propicia a oportunidade de vencer. V.

Exa. é um lutador, que mostrou toda a sua força, o seu brilho, a sua grandeza, e o

povo de Unaí pôde reconhecer o seu trabalho profícuo no Parlamento mineiro.

Estive  aqui  ao  seu lado  e  quero  testemunhar  sua  presença,  seu  trabalho,  sua

preocupação  com  seu  povo,  com  sua  gente.  Sei  que  hoje  Unaí  está  em  festa.

Gostaria de estar ao lado do povo de Unaí, festejando a chegada do seu filho para

administrar  aquela  gente honesta e trabalhadora.  Mas quero também, juntamente

com os  demais  pares desta  Casa,  chorar  a tristeza  da  despedida  de  sua mente

lúcida,  de sua palavra amiga e de sua desenvoltura neste Parlamento.  Parabéns,

Delvito! Siga em frente! Unaí está em festa; Unaí merece. Muito obrigado.

O Deputado Delvito Alves - Agradeço-lhe muito, Deputado Lafayette de Andrada. V.

Exa.,  quando  Secretário  de  Defesa  Social,  esteve  em  nossa  cidade  fazendo  o

lançamento da construção de uma obra de mais de R$11.000.000,00, que é o Centro

de Recuperação de Menores. A obra já está pronta e será inaugurada. Lá esteve V.

Exa. comigo, levando para o povo de Unaí essa grande obra.

Concedo aparte  ao  Deputado Tiago Ulisses  e,  para  encerrar,  ao  Dalmo Ribeiro

Silva.

Agradeço, Sr. Presidente, de coração, a tolerância.

O Deputado Tiago Ulisses  (em  aparte)*  -  Caro  amigo,  Delvito  Alves,  tomarei  a

liberdade  de  assim  chamá-lo,  pois  V.  Exa.,  além  de  representar  muito  bem  sua

cidade,  sua região,  marcou sua presença neste  Parlamento,  por  ser  uma pessoa

dedicada,  trabalhadora,  mas principalmente uma pessoa muito educada com seus

pares. Aprendeu isso com a população de Unaí, com sua trajetória política e de vida.

Lembro-me de que meu pai falava muito bem de Unaí, quando lá foi votado para

Deputado Federal em 1990 com Adélio Martins, seu sogro. Tive o privilégio, aliás, no

último final de semana, de conhecer alguns de seus filhos, educados como o pai. Em

meu nome, no da minha família, no dos Deputados do Partido Verde, desejamos a V.

Exa. um grande mandato. Competência V. Exa. tem. Que forme uma grande equipe.
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O povo de Unaí merece um Prefeito à sua altura.

Só faço um último pedido: que V. Exa. não leve de nós o grande assessor José

Alberto,  seu  timoneiro,  seu  capataz  no  trabalho  parlamentar  nesta  Assembleia.

Suplicamos que V. Exa. deixe o nosso grande amigo José Alberto entre nós, no nosso

Parlamento. Vá com Deus. V. Exa. estará sempre aqui, presente no nosso trabalho,

com sua sabedoria, sua simpatia e sua educação. Bom trabalho e um grande abraço

em meu nome e no do Partido Verde.

O  Deputado  Delvito  Alves  -  Agradeço  muito,  Deputado  Tiago  Ulisses,  sua

participação, suas colocações, que realmente nos emocionam também. Você é um

grande amigo e um grande companheiro. O nosso Vice-Prefeito é do seu partido, o

PV.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Apenas mais um pedido, Deputado Delvito

Alves: para nos ajudar também em nossa chapa de Deputado, você poderia lançar o

Vice-Prefeito como candidato a sua vaga, representando a cidade de Unaí.

O  Deputado  Delvito  Alves  -  Concedo  aparte  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues,

grande  companheiro  e  amigo,  que  participou  intensamente  de  nossa  campanha,

levando praticamente toda a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o pessoal da

área de segurança da penitenciária a abraçar o nosso nome. Tenho de reconhecer

sua decisiva e importante participação naquele momento da nossa vida pública.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  -  Ilustre  companheiro,  Deputado

Delvito Alves, fico feliz em poder aparteá-lo e dizer da alegria de tê-lo aqui, como

Deputado, por dois mandatos, engradecendo os nossos trabalhos. Especialmente na

Comissão de Constituição e Justiça, V. Exa. deu enorme contribuição e esteve ao

nosso lado sempre que solicitamos o seu apoio, discutindo e procurando ajudar na

aprovação dos projetos na área de segurança pública, o que engrandece não só o

nosso trabalho, mas o trabalho do Legislativo como um todo.

Do fundo do meu coração, desejo sucesso a V. Exa., por quem tenho muito apreço

e admiração, como V. Exa. já sabe. Minhas palavras são sinceras e refletem a minha

forma  de  pensar.  Aliás,  após  esse  período,  V.  Exa.  já  conhece  bastante  este

Deputado e sabe que ele não costuma fazer  curvas para falar  alguma coisa que

pense a respeito de quem quer que seja: de um Deputado, de um Secretário, do
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Governador,  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  do  Procurador-Geral.  Minha

postura é sempre a mesma: direta e muito franca. Assim, repito que é uma alegria

falar de V. Exa., que fez um belo trabalho nesta Casa e, como tenho convicção, fará

em  seu  Município.  Apoiei  V.  Exa.  porque  não  queria  que  aquele  Município

continuasse a ser governado pelos Mânicas, que deveriam responder a questões de

que são acusados no Judiciário. Aliás, este Deputado e o Deputado Rogério Correia

estiveram,  desde  o  primeiro  momento,  nas  apurações  que  envolveram  os

trabalhadores  da  Delegacia  Regional  do  Trabalho,  do  Ministério  do  Trabalho.

Sabemos que V. Exa. enfrentou uma pessoa poderosa do ponto de vista financeiro,

mas o fez ao lado do povo, e não há nada melhor do que ter a população a seu lado.

Não  existe  nada  melhor.  Assim,  V.  Exa.,  que  saiu  vitorioso  das  urnas,  está  de

parabéns.  Espero  que  faça  um  mandato  propositivo,  transparente  e  que  ajude

verdadeiramente  a  população  do  seu  Município.  Com  certeza,  com  V.  Exa.  na

administração,  os  policiais,  os  bombeiros  e  os  agentes  do  sistema prisional  que

residem  em  Unaí  receberão  um  apreço,  um  apoio,  um  carinho  especial.  Deixo,

portanto, o meu apoio a V. Exa., que pode continuar contando com este Deputado. Da

mesma  forma  que  o  meu  companheiro  Sargento  Uadir,  Prefeito  de  Natalândia,

reeleito com expressiva votação e reconhecimento do povo, V. Exa., como Prefeito de

Unaí, pode continuar contando com este Deputado nesta Casa para defender as suas

causas e interesses. Certamente, vou visitar Natalândia e Unaí, e estarei pronto para,

de  forma  muito  humilde,  dar  alguma  sugestão,  caso  V.  Exa.  deseje  nossa

contribuição. Parabéns. Conte comigo.

O  Deputado  Delvito  Alves  -  Quero  dizer  ao  nobre  colega  Deputado  Sargento

Rodrigues - que, como todos sabem, representa hoje um segmento muito importante

de Minas Gerais - que, na Comissão de Constituição e Justiça, sempre fiz o que pude

em  defesa  da  sua  representação.  Em  alguns  pontos,  não  foi  possível,  mas,  na

maioria das vezes, estivemos ao seu lado, defendendo os policiais militares.

Eu  gostaria  muito  de  ouvir  o  Deputado  Délio  Malheiros,  Vice-Prefeito  de  Belo

Horizonte.  Creio  que  poderei  conceder-lhe  30  segundos  e,  posteriormente,  ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para encerrar. Peço também a compreensão do nosso

querido amigo, grande companheiro Deputado Luiz Henrique, que vai nos deixar, ao
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conceder aparte ao Deputado Délio Malheiros, Vice-Prefeito, para que deixe aqui sua

mensagem.

O  Deputado  Délio  Malheiros  (em  aparte)  -  Farei  uso  de  30  segundos,  Sr.

Presidente.  Quero  desejar  felicidades  ao  Deputado  Delvito  Alves,  essa  grande

liderança política no Noroeste mineiro, que vai assumir uma Prefeitura e deixará esta

Casa,  pela  qual  temos  profundo  respeito.  Estamos  deixando  esta  Casa,  eu  e  o

Deputado Delvito Alves. Tenho certeza de que V. Exa. estará cumprindo um desígnio

de Deus e fará da gestão daquele Município uma gestão moderna, séria, competente,

dentro dos padrões morais de altíssimo nível que V. Exa. tão bem representa. Como

tenho dito, V. Exa. está deixando aqui a benesse do Poder Legislativo Estadual, esta

Casa maravilhosa, com tudo que ela oferece para o nosso exercício do mandato, e irá

enfrentar uma administração difícil, com momentos financeiros difíceis. Mas V. Exa.

certamente  fará  dessa  gestão  um  exemplo  para  Minas  Gerais,  porque  esta  é  a

conduta  de  V.  Exa.,  mostrada  ao  longo  de  seis  anos.  Sou  testemunha  do  seu

belíssimo trabalho no Legislativo mineiro.

O  Deputado  Delvito  Alves  -  Agradeço,  de  coração,  as  colocações  de  V.  Exa.,

Deputado Délio Malheiros, hoje Vice-Prefeito de Belo Horizonte.

Antes de encerrar, concedo aparte ao nosso querido amigo, grande companheiro,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Delvito

Alves. Serei rápido para dizer a V. Exa., que encerra esse momento importante da

vida parlamentar, que já estamos sentindo a sua ausência. Tenho certeza absoluta de

que, neste momento e nesta hora, não somente V. Exa., como também sua família,

os companheiros do seu gabinete, seus amigos e o povo de Unaí estão sentindo,

estão emocionados pelo que V. Exa. representou e representa para o seu povo e sua

região neste Parlamento.

Falo isso com certeza absoluta, porque conheço seu coração, e aqui fala a V. Exa.

a voz do meu coração. Tive com o ilustre Deputado uma amizade muito forte, uma

amizade  de  irmão.  Nos  momentos  mais  difíceis  que  passei  como Presidente  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  V.  Exa.  sempre  esteve  a  meu  lado,  como

parlamentar,  como  amigo  e  como  grande  advogado.  V.  Exa.  caminhou  sempre
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conosco, sempre na direção dos grandes projetos, para Minas, para sua região e

para  regiões  de  todos  os  parlamentares  que  aguardavam  pareceres  na  nossa

Comissão.

Estou  encerrando,  Sr.  Presidente.  Durante  essa  caminhada  na  Comissão  de

Constituição e Justiça, com tantos e tantos pareceres brilhantes que V. Exa. lavrou,

tive a honra e o privilégio de também visitar, com V. Exa., em uma audiência pública,

a sua querida Unaí, onde pude ver o coração do povo na recepção desse grande

homem público; vi que V. Exa. pôde fazer deste Parlamento um legítimo filho, um

legítimo defensor dos interesses da cidade. V. Exa. nos deixa neste momento com um

legado muito maior do que pensa: o legado da honradez, da dignidade, da sua vida

particular, da sua vida pública, da sua vida como grande homem. Com certeza, neste

momento em que todos aqui estão desfilando com suas vozes, falando um pouquinho

de V. Exa., talvez por derradeiro, quero deixar, em claro e bom som, que V. Exa. muito

contribuiu, que V. Exa. muito enriqueceu o Parlamento mineiro.

E a sua querida Unaí, que o espera de braços abertos, mesmo com esses anos

difíceis, saberá o que o Executivo terá na sua administração. Pela sua experiência,

pela sua dedicação e pelo seu prestígio com o governo, V. Exa. fará também um

trabalho voltado aos interesses do Município. Deus o acompanhe. Felicidades a V.

Exa.

O Deputado Delvito Alves - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, agradeço de coração as

suas palavras.  Tenha também aqui  este grande amigo,  sempre ao  seu lado,  seu

grande companheiro. Quero agradecer muito...

Lamento muito não poder ouvir a mensagem do nosso querido Deputado Bosco, do

Deputado Carlos Mosconi e de tantos outros. Mas agradeço muito, Sr. Presidente, a

sua tolerância.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público que nos assiste pela TV Assembleia, imprensa aqui  presente, inicialmente

gostaria de cumprimentar mais uma vez o Deputado Delvito Alves.
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Deputado Delvito Alves, uso a tribuna hoje porque o recado que tenho que dar se

refere  a  algo  que  acontecerá  hoje  e,  se  passar  a  data,  não  tenho  como falar  a

respeito.  É  o  lançamento,  hoje  à  noite,  do  livro  do ex-Deputado  Estadual  Carlos

Murilo Felício dos Santos, que se chama “Momentos decisivos - contra o golpismo no

Brasil”, que fala sobre Juscelino Kubitschek de Oliveira.

O Deputado Carlos Murilo Felício dos Santos é meu conterrâneo de Diamantina. Há

50 anos, Deputado Rômulo Viegas, que Diamantina não elegia um Deputado filho

daquela terra.  O último foi  Carlos Murilo,  que foi colega de parlamento do pai  do

Deputado  Carlos  Mosconi,  Dr.  Alcides;  e  foi  colega do Deputado Carlos  Mosconi

como Secretário de Governo do Distrito Federal,  enquanto ele ocupou a pasta de

Secretário de Saúde.

Nesse livro, o Carlos Murilo deixa um legado histórico para Minas Gerais. Fala do

que aconteceu na construção de Brasília, muita coisa que não ficamos sabendo. Ele

foi Vice-Líder do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e pode nos descrever o

que aconteceu com a construção de Brasília. É uma cidade que foi construída em três

anos e oito meses, mostrando a pujança e a determinação do Juscelino Kubitschek

de Oliveira. Aliás, este nosso Plenário homenageia esse maior estadista da história

de Minas Gerais. Então todos nós hoje estamos convidados para participar desse

lançamento, às 19h30min, na reinauguração do Sesc, na Rua Caetés, 603.

Esta semana também o nosso Governador Anastasia mandou para a Assembleia

um projeto de lei modificando a Lei de Incentivo Cultural do Estado, que completa 15

anos de existência. Já foram aprovados mais de 4.500 projetos e investidos mais de

R$550.000.000,00. Hoje o Governador Anastasia nos dá esse presente, modificando

essa lei e trazendo mais investidores para aplicar recursos em cultura, o que gera

desenvolvimento. Por exemplo, a empresa que a partir da aprovação dessa lei aplicar

recursos junto ao ICMS não terá desconto apenas de 80%. Atualmente a empresa

que investe tem um desconto de 80%, e 20% ficam para a contrapartida no projeto.

Hoje essa empresa irá despender apenas a contrapartida - 5%, 3%, 1%, dependendo

da arrecadação. Com isso o Governador vai aumentar o leque de investimentos no

setor cultural. Quero parabenizar o Governador por essa iniciativa, e também a nossa

Secretária Eliane Parreiras.
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O tempo está curto, mas eu gostaria de ouvir o Deputado Carlos Mosconi. Eles vão

estender um pouco o tempo para nós.

O Deputado Carlos  Mosconi  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Luiz  Henrique.

Quero apenas cumprimentá-lo pelo pronunciamento e manifestar a minha satisfação

pelo  lançamento  hoje,  que,  aliás,  V.  Exa.  anuncia  aqui,  do  livro  do  ex-Deputado

Federal  Carlos  Murilo,  com  quem  tive  a  oportunidade  e  a  honra  de  conviver  em

Brasília, quando, no governo de José Aparecido, eu era Secretário de Saúde - aliás,

ele  também  fazia  parte  desse  governo  como  Secretário  extremamente  ativo  e

importante.  Tenho  uma  consideração  pelo  Deputado  Carlos  Murilo,  pela  pessoa

admirável, pelo homem muito educado, um patriota, que ama o Brasil e acompanhou

como ninguém a trajetória do grande Presidente da República Juscelino Kubitschek

de Oliveira, o maior que já tivemos até hoje, que era seu primo. Até hoje ele o cultua

como ninguém, com muita sabedoria, simplicidade - aliás, essa simplicidade mineira

que encanta a todos nós - e aquela inteligência brilhante que possui.

Portanto,  meu  caro  Deputado  Luiz  Henrique,  quero  deixar  aqui  consignados  e

registrados os meus cumprimentos e a minha admiração por esse grande mineiro e

brasileiro que é Carlos Murilo. Muito obrigado.

O  Deputado  Luiz  Henrique*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Carlos  Mosconi.  Sr.

Presidente, antes de passar a palavra para o Deputado Bosco e encerrar, quero falar

alguns minutos.

De 25 a 30 de novembro, Deputado Elismar Prado, ocorreu em Montes Claros a 4ª

Mostra  dos  Conservatórios  Estaduais  de  Música.  Lembramos  que,  dos  12

conservatórios mineiros, 11 foram criados por Juscelino Kubitschek de Oliveira, com

exceção do de Montes  Claros,  que foi  criado por  Simeão Ribeiro Pires.  Foi  uma

oportunidade de haver o encontro de diversas culturas em Montes Claros, levando

informação e música ao coração das pessoas.

Participei  de  uma cantata  de  Natal  no  domingo,  na  Igreja  de  Lourdes,  com  a

Colônia dos Diamantinenses Ausentes. Lá estava a brilhante Orquestra Sinfônica da

Polícia Militar de Minas Gerais - aliás, a única orquestra sinfônica, no mundo, de uma

Polícia Militar com alto nível. Deixo aqui um abraço ao Ten. Soares, regente dessa

orquestra,  e  ao  Maj.  Borges,  Chefe  do  Centro  de  Atividades  Musicais  da  Polícia
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Militar.

Deputado João Leite, comunico que, neste final de semana, participei do Dia dos

Gerais. Ouvi aqui diversas críticas dirigidas ao nosso Governador. Por outro lado, não

vi ninguém aplaudindo o Governador, que, por meio de um arranjo com a Secretaria

de Cultura, o Iphan, o Ministério Público, o Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico

do Estado de Minas Gerais, conseguiu recursos para restauração da Igreja Nossa

Senhora  da  Conceição,  de  Matias  Cardoso -  o templo  mais  antigo  do  Estado de

Minas Gerais, datado de 1695.

Para encerrar, Sr. Presidente, como já dizia Herbert de Souza, de Bocaiúva: “Povo

não tem documento, mas sim história”. Agradeço a este Plenário e ao Governador

Anastasia por ter resgatado a história do povo norte-mineiro.  Um abraço a todos.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

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

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  41/2012,  do

Deputado Almir Paraca e outros, que altera o § 1º do art. 144 da Constituição do

Estado. Pelo BTR: efetivos - Deputados Célio Moreira e Rômulo Viegas; suplentes -

Deputada  Luzia  Ferreira  e  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  pelo  BAM:  efetivo  -

Deputado Rômulo Veneroso; suplente - Deputada Rosângela Reis; pelo PT: efetivo -

Deputado Almir Paraca; suplente - Deputado Ulysses Gomes; pelo PMDB: efetivo -

Deputado  Tadeu  Martins  Leite;  suplente  -  Deputado  Ivair  Nogueira.  Designo.  Às

Comissões.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Balanço  Geral  do  Estado  relativo  ao

exercício de 2011 foi publicado em essencialidades no “Diário do Legislativo” do dia

6/12/2012 e distribuído em avulso às Deputadas e aos Deputados na mesma data,

por  meio  eletrônico.  A Presidência  informa,  ainda,  que  o  prazo  de  10  dias  para

requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas teve início

no dia 7 de dezembro, encerrando-se na segunda-feira, dia 17 de dezembro.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.022 a 4.028/2012,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  4.029/2012,  da  Comissão  de  Segurança

Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  20ª

Reunião Extraordinária, em 6/12/2012, do Requerimento nº 3.872/2012, do Deputado

Celinho do  Sinttrocel;  de  Saúde  -  aprovação,  na  15ª  Reunião  Extraordinária,  em

6/12/2012,  do  Requerimento  nº  3.874/2012,  do  Deputado  Glaycon  Franco;  de

Educação  -  aprovação,  na  18ª  Reunião  Extraordinária,  em  5/12/2012,  dos

Requerimentos nºs 3.841 e 3.877/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Cultura

-  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  5/12/2012,  dos  Requerimentos  nºs

3.833/2012, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 3.835/2012, do Deputado Bosco,

3.850/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.855/2012, do Deputado Rômulo

Veneroso; de Fiscalização Financeira (2) - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em

5/12/2012,  do  Projeto  de  Resolução nº  3.591/2012,  da  Comissão de Fiscalização

Financeira;  e  aprovação,  na  31ª  Reunião  Extraordinária,  em  10/12/2012,  dos

Requerimentos nºs 3.911 e 3.913/2012,  da Comissão de Participação Popular;  de

Segurança  Pública  -  aprovação,  na  39ª  Reunião  Ordinária,  em  11/12/2012,  dos

Requerimentos nºs 3.884 a 3.886, 3.888, 3.891, 3.893 e 3.916/2012, da Comissão

Especial das Enchentes, 3.895/2012, do Deputado Carlos Henrique, e 3.933/2012, do

Deputado Délio Malheiros; de Turismo - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em
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11/12/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.818/2012,  do  Deputado  Duarte  Bechir,

3.834/2012, do Deputado Bosco, e 3.909/2012, da Comissão de Participação Popular

(Ciente. Publique-se.); e de Participação Popular, cujo teor foi publicado na edição

anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Rômulo Viegas em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.586/2012  (Arquive-se  o

projeto.); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento

do  Deputado  Jayro  Lessa  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião

especial  para  homenagear  a  Alpargatas  S.A.  pela  instalação  de  nova  fábrica  no

Município de Montes Claros.

Discussão e Votação de Pareceres

-  A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei Complementar nº 31/2012 (À sanção.).

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 10 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

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

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

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

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei  Complementar nº 31/2012,  apreciado na extraordinária realizada hoje, pela

manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 1.639

e  2.318/2011,  3.077,  3.152,  3.250,  3.251,  3.392,  3.461,  3.500,  3.522,  3.527  e

3.587/2012  sejam  apreciados  em  último  lugar,  nessa  ordem.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Bonifácio Mourão - Gostaria de saber se o Projeto de Lei nº 1.639/2011

está no requerimento para inversão de pauta.

O Sr. Presidente - Ele está no requerimento. É o último projeto de Deputado que

está no requerimento.

O Deputado Bonifácio Mourão - Por gentileza, a Liderança do Governo vai pedir aos

Deputados da base que votem contrariamente a esse requerimento.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que o requerimento já foi aprovado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Solicito verificação de votação.

Suspensão da Reunião

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

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Desistimos  do  nosso  pedido  de  verificação  de

votação.

O Sr.  Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2012, do

Governador do Estado, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
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e o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar  de Minas Gerais até o ano de 2015. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa as Emendas nºs 3 e 4, que foram publicadas na edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado

Inácio Franco, que receberam os nºs 3 e 4, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, serão submetidas a votação, independentemente de parecer. Em

votação, o projeto, salvo emendas.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs

1  e  2.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Duarte  Bechir)  -  Em  votação,  a  Emenda  nº  3.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que a  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.521/2012 na forma do vencido em 1º

turno com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 142/2011, dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, que declara o trecho

do Rio Piranga no Município de Ponte Nova como de preservação permanente. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio

Ambiente  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1.  As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 142/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Meio Ambiente.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  186/2011,  dos Deputados  Elismar

Prado e Almir Paraca, que autoriza o Poder Executivo a criar salas de leitura nas
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escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. As

Comissões de Cultura e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto

na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Educação,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo  nº  2,  fica prejudicado o Substitutivo  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  186/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 728/2011, do Deputado João Leite, que

altera  dispositivo  da  Lei  nº  11.547,  de  27/7/94,  que  proíbe  a  venda  de  bebidas

alcoólicas  nos  estabelecimentos  e  nas  condições  que  especifica.  A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública

opina  pela  aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1,  que apresenta.  A

Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Segurança Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovado.

Está,  portanto,  aprovado, em 1º turno,  o Projeto de Lei  nº  728/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 746/2011, do Deputado Carlin Moura,

que cria a política estadual sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do

computador  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o
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Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa).  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  fica

prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 746/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 877/2011, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa). Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.023/2011, do Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista

e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de  Defesa  do

Consumidor  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  2,  que

apresenta,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Justiça. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 3, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça, e do Substitutivo nº 2, da Comissão de Defesa do Consumidor. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 4, que apresenta, e pela rejeição dos Substitutivos nºs 1, da Comissão de Justiça,

2, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 3, da Comissão de Meio Ambiente. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa as Emendas nºs 1 a 6, os Substitutivos nºs 5 e 6 e substitutivo não

recebido, publicados na edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foram  apresentadas  ao  projeto  cinco  emendas  do

Deputado Alencar da Silveira Jr., que receberam os nºs 1 a 5, e uma do Deputado

Carlin Moura, que recebeu o nº 6, um substitutivo do Deputado Délio Malheiros, que

recebeu o nº 5, e um da Deputada Luzia Ferreira, que recebeu o nº 6, e, nos termos
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do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas e os substitutivos

com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.  A Presidência

informa, ainda, que, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa

de receber substitutivo do Deputado Leonardo Moreira, por guardar identidade com o

Substitutivo nº 4.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.369/2011, da Deputada Ana Maria

Resende, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais  -  Apae  -  do  Município  de  Visconde  do  Rio  Branco  o  imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em  votação,  o  Substitutivo  n° 1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 1.369/2011 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.505/2011,  do  Deputado  Dinis

Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mendes Pimentel o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

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

encontram. (- Pausa). Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.325/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues, que regulamenta a oferta de serviços do tipo “couvert” no Estado e dá

outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor

e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,

apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-
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Pausa). Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa).  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.325/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão,  em 1º turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.352/2011,  do  Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  que institui  a  Política Estadual  de  Aquisição Direta  da  Agricultura

Familiar - PAAFamiliar. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir  parecer. A

Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto com as Emendas

nºs  1  a  4,  que  apresenta.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  a  4,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovado. Em votação, as

Emendas nºs 1 a 4. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa). Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 2.352/2011 com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Política

Agropecuária.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.436/2011,  do  Deputado  Célio

Moreira, que institui a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento do

licenciamento ambiental. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto.  A Comissão  de  Meio  Ambiente  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 2.436/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão de Meio

Ambiente.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.789/2012,  do  Deputado  Romel

Anízio,  que altera a  destinação do imóvel  de que trata a Lei  nº  8.392,  de 30  de

dezembro de 1982, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, por doação, ao
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Município de Campo Florido o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.789/2012 na forma do

Substitutivo n° 1. À Comissão de Fiscalização Finan ceira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.819/2012,  do Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  que autoriza  o  Poder  Executivo a  doar  ao  Município de Jacuí  os

imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa). Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa).

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.819/2012 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.869/2012,  do Deputado Antônio

Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guaranésia o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa).  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.869/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.088/2012, do Deputado Anselmo

José  Domingos,  que  dispõe  sobre  a  disponibilização  de  assentos  em  locais  que
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ofereçam  atendimento  ao  público.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Justiça,  com a Emenda nº 1,  da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor.  Em  discussão,  o  projeto.Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa). Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa).  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.088/2012 na forma do Substitutivo nº 1,

com a Emenda nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.226/2012, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.580, de 16/8/2011, a permutar

o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

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

encontram. (- Pausa). Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.614/2012, do Deputado Lafayette de

Andrada,  que  altera  a  Lei  nº  15.082,  de  27/4/2004,  que  dispõe  sobre  rios  de

preservação permanente e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão

de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão

de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa). Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 3.614/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.639/2011, do Deputado Antônio Júlio,

que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado

de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  as  Sras.

Deputadas, os Srs. Deputados e o público que nos assiste pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, gostaríamos de chamar a atenção das Sras. Deputadas e dos Srs.

Deputados considerando que, a princípio, o Projeto nº 1.639/2011 me trouxe uma

enorme  preocupação,  porque  já  recebeu  quatro  substitutivos  durante  a  sua

tramitação. Ao analisar o projeto, solicitei ao Secretário-Geral da Mesa e à Consultora

que assessorou o relator na Comissão de Fiscalização Financeira que nos dessem

esclarecimentos. O projeto é extenso e nos preocupa muito, Deputado Doutor Wilson

Batista, pois altera mais de uma vez o Código Tributário mineiro, que já é uma colcha

de  retalhos,  a  Lei  nº  6.763,  de  1975.  No  entanto,  quando  solicitei  ao  Deputado

Antônio  Júlio  o  esclarecimento  do  objetivo  desse  projeto,  a  minha  preocupação

aumentou muito mais porque o Deputado disse que, na verdade, o projeto que está

tramitando sofreu diversas alterações.

Portanto  o  que  se  tem  aqui  hoje  é  algo  que  nos  preocupa:  criam-se taxas  de

serviços e se reduzem outras que também beneficiam pessoas jurídicas. Portanto, é

um projeto de muita complexidade que não pode ser votado a toque de caixa.

Na verdade, só posso discutir esse projeto por uma hora, então usarei todo o meu

tempo, pois um projeto dessa envergadura requer atenção muito melhor e muito mais

acurada de todos nós.

O projeto tem o seguinte teor: (Lê:) “Projeto de Lei nº 1.639/2011. Altera a Lei nº

6.763, de 26/12/1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais

e  dá  outras  providências.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais

decreta: Art. 1º - Ficam acrescentados à Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 26/12/75,

os subitens constantes no Anexo I desta lei. Art. 2º - Ficam acrescentados à Tabela D,

anexa à Lei nº 6.763, de 1975, os subitens constantes no Anexo II desta lei. Art. 3º - O
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§ 3º do art. 89, os §§ 7º e 8º do art. 90, o parágrafo único do art. 94, o § 3º do art. 96,

o § 2º do art. 116 e os §§ 1º e 2º do art. 118 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a

vigorar com a seguinte redação: “Art. 89 - (...) §3º - Em nenhuma hipótese haverá

cobrança cumulativa das taxas previstas nos subitens 2.40-A da Tabela A e 5.10-A da

Tabela  D,  nem  cobrança  cumulativa  das  taxas  previstas  nos  subitens  2.41-A da

Tabela  A e  5.11-A da  Tabela  D,  autorizada  a  exigência  de  uma  delas  apenas,

conforme o órgão que efetivamente prestar o serviço, no momento da ocorrência do

fato gerador”.

O  que  propunha  o  Deputado  Antônio  Júlio,  segundo informações,  em 2011? O

Deputado tinha aqui uma intenção que julgo louvável e caminhava em uma direção

que certamente teria  o acolhimento de todos nós.  Mas pasmem, Srs.  Deputados,

quatro substitutivos  foram apresentados ao longo da tramitação do projeto.  Agora

vários técnicos da Fazenda estiveram aqui para discuti-lo com a consultoria e com os

demais Deputados.

Deputado Marques Abreu, hoje tivemos a felicidade de aprovar um projeto de sua

iniciativa  que  julguei  muito  importante  na  Comissão  de  Fiscalização.  Tal  projeto

determina a inserção, nos cardápios de restaurantes, bares e similares, da frase: “Se

beber, não dirija”. Quero aqui registrar que tive a oportunidade de enaltecer o trabalho

de V. Exa., que é oriundo do atletismo profissional e obviamente vem contribuindo

muito nesta Casa com sua experiência. Cada um de nós aqui trouxemos experiência

de determinado setor que somamos ao retrato da Casa do Povo, que é o retrato do

povo.

Portanto, Deputado Marques Abreu, queria lhe cumprimentar pela feliz iniciativa. V.

Exa.  atuou  no  campo  pedagógico,  mostrando  ao  cidadão  que,  ao  ingerir  bebida

alcoólica, deve pensar até na quantidade, para que haja cuidado e zelo no término da

situação de relaxamento, de confraternização, de encontro de amigos. Quero dizer a

V. Exa. que votei favoravelmente ao projeto e espero que ele seja pautado. Espero

também que V. Exa. cobre do Dr. José Geraldo, Secretário-Geral da Mesa, para que

esse projeto venha logo à pauta. Projetos como o de V. Exa. merecem não só os

nossos parabéns, mas o nosso apoio. Ele precisa ser inserido na pauta, até porque,

Deputados  Marques  Abreu  e  Doutor  Wilson  Batista,  temos  uma  margem  muito
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estreita para legislar.

É  o  que  sobrou  desse  pacto  federativo,  nessa  Federação  esquizofrênica  da

Constituinte de 1988, ou seja, o constituinte delegou muitos e amplos poderes de

legislar à União; nas matérias eminentemente locais, aos Vereadores; aos Deputados

Estaduais ficou uma margem muito estreita. Então, Deputado Marques Abreu, V. Exa.

está percebendo como temos de fazer mágica para conseguir ora sair do vício de

iniciativa, apresentando projetos que não sejam de iniciativa privativa do governo, ora

sair  do  vício  da  constitucionalidade,  porque,  às  vezes,  a  proposição  esbarra  na

Constituição  Federal  ou  nas  leis  infraconstitucionais,  as  complementares  e  as

ordinárias federais. Assim, temos de fazer um malabarismo para ter ideias.

O Código de Defesa do Consumidor é uma das matérias que nos permite legislar

de forma concorrente com a União. Pelo menos isso, Deputado Marques Abreu, nós

conseguimos.  O  Projeto  de  V.  Exa.  atua  em  vários  campos.  Possui  um  aspecto

pedagógico: chama a atenção do condutor,  do cidadão, atua no campo educativo,

evita acidentes, caminha na conscientização da sociedade e evita estragos. Visa, em

primeiríssimo plano, ao maior bem jurídico, que é a vida. Esse é o primeiríssimo plano

que todo o arcabouço jurídico quer proteger. Mas ele também atua na prevenção dos

acidentes  com  vítimas  fatais  e  pessoas  que  ficam  sequeladas.  Esses  acidentes

geram um gasto gigantesco para a saúde pública. Os médicos aqui da Casa sabem

dizer muito melhor o custo de uma cirurgia, de todo aquele aparato de instrumentos

cirúrgicos e de remédios.

Quero, assim, dizer da minha felicidade por um projeto como esse. É bom que V.

Exa. cobre o Secretário-Geral da Mesa para pôr o projeto na pauta. Passamos o ano

inteiro tentando colocar um projeto na pauta, mas o governo consegue colocar todos

os dele. Votamos os projetos do governo e ficamos sem votar os nossos. Essa é a

maior crítica que faço aos Deputados que ocupam a Presidência da nossa Casa, ou

seja, priorizam demais o governo e se esquecem do próprio legislador originário, que

somos  nós.  Abro,  assim,  esse  parêntese  para  dizer  da  nossa  alegria  pela  sua

iniciativa e para lembrar como é difícil legislar.

Agora, no Projeto nº 1.639/2011, em que pese ter a iniciativa do Deputado Antônio

Júlio, na verdade, os substitutivos são do governo. Precisamos, pois, estudá-lo com
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muita  calma.  É  um  projeto,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  recebeu  quatro

substitutivos. É uma colcha de retalhos tentando remendar outra colcha de retalhos,

que é o Código Tributário. Se perguntar a cada Deputado que se encontra aqui em

Plenário do que trata essa matéria, nenhum conseguirá explicar o que, de fato, há no

seu bojo.

Portanto, vejo, Presidente, que este é um momento em que não podemos votar

esse  projeto  de  forma  atabalhoada.  Ele  precisa  de  uma  atenção  especial.

Precisamos, Deputado Marques Abreu, nos sentar com a consultoria e perguntar o

passo  a  passo  desse  último  substitutivo  votado  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Precisamos nos sentar com a nossa consultoria, com a

nossa assessoria, para que esse projeto não seja votado a toque de caixa. Sugiro,

Deputados  Bonifácio  Mourão,  nosso  Líder  de  Governo  nesta  Casa,  e  Deputado

Lafayette de Andrada, se V. Exas. concordarem, pautar esse projeto amanhã, e ainda

teremos tempo de fazer um apanhado. Não é a minha intenção, Deputado Duarte

Bechir, obstruir esse projeto.

Não é minha intenção obstruir a votação desse projeto, até porque sei agora que o

conteúdo do substitutivo não é do Deputado Antônio Júlio, mas do governo. Então,

Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Governo nesta Casa, sugiro que esse projeto

volte à pauta da reunião de amanhã, para que seja votado com tranquilidade, porque

teríamos tempo, mesmo este Deputado, de ouvir novamente a consultora, que, em

suas palavras iniciais, estava até me convencendo de que o projeto não tem em si

nenhum mostrengo ou saco de maldades, ao tratar da alteração de cargas tributárias

e de taxas no âmbito do Estado de Minas Gerais. Do contrário, teremos de usar todo

o tempo regimental de que dispomos e continuar a fazer a discussão do projeto.

Se inicialmente o projeto tinha 12 artigos, mas, após sua tramitação na Comissão

de Fiscalização Financeira,  chega-nos um substitutivo  com dezenas  de artigos,  é

preciso  que  tenhamos  um  pouquinho  de  cautela  e  atenção  para  saber

verdadeiramente o que estamos votando. Precisamos fazer uma votação tranquila,

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  que  pode  perceber  que,  passados  apenas  15

minutos de discussão desse projeto, o Plenário já se encontra vazio. Portanto, não

temos  quórum  para  sua  votação,  que  é  39  Deputados  em  plenário,  e  a  maioria
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simples para sua aprovação. Portanto, sugiro a V. Exa., já como Líder da base do

governo,  que  votemos  esse  projeto  amanhã,  na  reunião  da  manhã,  para  que

tenhamos um pouquinho de tempo para apreciar a matéria. De qualquer forma, não

há 39 Deputados em Plenário. Portanto, não há quórum para votação e nem mesmo

para a continuação dos trabalhos, porque não há sequer 26 Deputados presentes.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Portanto, gostaria que nossa querida assessora

Beatriz  marcasse  o  tempo  de  que  este  Deputado  ainda  dispõe,  para  que  seja

consignado, e solicito ao Presidente o encerramento de plano da reunião, por falta de

quórum.

O Deputado João Leite - Solicito a recomposição de quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - É regimental. A Presidência solicita ao

Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos  Deputados  para  a  recomposição  de

quórum. Lembro ao Deputado Sargento Rodrigues que, de acordo com o art. 163 do

Regimento Interno, o tempo destinado à realização da chamada é descontado do

tempo de que V. Exa. dispõe para a discussão da matéria.

O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Délio  Malheiros)  -  Responderam  à  chamada  45

Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min. Com a palavra, para continuar a discutir, o

Deputado Sargento Rodrigues.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  em  que  pese a  chamada  feita  de  forma,  diria,

eloquente pelo meu colega de comissão, Deputado João Leite, não encontramos os

Deputados em Plenário. O número de Deputados que estão aqui não condiz com os

quarenta  e  poucos  Deputados  que  V.  Exa.  anunciou.  Mas,  estamos  aqui,  Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, verificando que não é apenas este Deputado que

não teve tempo de analisar  essa proposta.  Vários outros Deputados não tiveram.

Aliás,  disse e vou repetir,  no Plenário,  não há nenhum Deputado que conheça o

conteúdo  desse  projeto  na  íntegra.  Portanto,  a  votação  desse  projeto  de  forma
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açodada, atabalhoada, apressada, no nosso entendimento, estaria trazendo inúmeros

prejuízos ao cidadão contribuinte, que certamente arcaria com o custo de taxas e

tributos que o projeto prevê. Alguns itens estão criando taxas, Deputado Délio, para

empresas. Mas não sabemos se essas taxas, ao final, chegarão ao consumidor. V.

Exa. é especialíssimo nessa matéria, especialmente na Lei nº 8.078, de 1990, que

trata do Código de Defesa do Consumidor do nosso país. Não sabemos se essas

taxas serão repassadas. Portanto, o nosso entendimento, Sr. Presidente, é que não

podemos verdadeiramente votar esse projeto de maneira apressada.

Disse anteriormente que temos quatro substitutivos, que trazem dezenas de artigos,

os quais trazem certamente diversas mudanças na Lei nº 6.763 de 1975.  

O que observamos no parecer de 1º turno da Comissão de Fiscalização Financeira

é que são oito páginas tratando apenas da fundamentação do projeto. Temos aqui o

substitutivo, que traz dezenas e dezenas de artigos. Tínhamos um projeto inicial do

Deputado  Antônio  Júlio,  que  trazia,  entre  artigos  e  parágrafos,  apenas  12  itens.

Agora, as páginas 40 a 72 tratam do substitutivo, ou seja, Deputado Elismar Prado,

são 33 páginas tratando do substitutivo que o governo enviou à Casa.

O  nosso  temor  é  exatamente  aprovar  uma  matéria  sem  que  nós,  Deputados,

independentemente  de  sermos  da  Oposição,  da  Situação,  de  qualquer  coloração

partidária,  tenhamos  tido  tempo  de  nos  debruçarmos  sobre  a  matéria.  Só  a

fundamentação  do  parecer  em  1º  turno  da  Comissão  de  Fiscalização  tem  oito

páginas. E o substitutivo propriamente dito ocupa 33 páginas. Portanto, o art. 1º do

projeto vai ser o art. 30 do substitutivo. São 30 artigos do substitutivo tratando de uma

série de assuntos mudando a legislação tributária.

Portanto  é  importante  que  tenhamos  consciência  de  não  votar  esse  projeto  de

forma apressada.  São matérias  que envolvem criação de taxas,  que mexem com

taxas de pessoas jurídicas, e não sabemos se criam alguma taxa para o cidadão.

Tivemos da Consultora da comissão, Dra. Juliana, informação de que cria uma taxa

para  pessoa  física  no  precatório  quando  o  cidadão  tiver  alguma  dívida  ativa  no

Estado. Mas aqui, pela hora e pelo tempo de tratativas com essa Consultora, não

conseguimos deixar isso bem esclarecido. O projeto altera até a questão do ICMS,

dispensando de pagamento de ICMS e multas algumas empresas, criando taxas para
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outras empresas, e certamente não tem condição mínima de ser votado como se

encontra, com esse substitutivo.

Deputado Doutor Wilson, é preciso que cada um de nós tenha consciência do que

estamos  votando.  Para  V.  Exa.  entender,  votamos  vários  projetos  porque

conhecíamos o  teor  deles,  todos  de fácil  compreensão.  Cada Deputado pegou a

pauta do dia,  analisou-a,  já  tendo sido  informado por  sua assessoria,  e votou os

projetos sem nenhuma anormalidade. E era minha intenção votar esse projeto, mas,

quando consultei  o  autor,  ele  disse  que o  substitutivo  aprovado na Comissão  de

Fiscalização Financeira é do governo, e é o quarto substitutivo. Aqui pude perceber

que são 33 páginas de substitutivo.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Deputado Délio Malheiros, mais uma vez V. Exa.

pode verificar de plano que não há sequer 26 Deputados para continuar a discussão

do projeto. Se V. Exa. fizer a conta, entenderá. Mais uma vez peço o encerramento de

plano desta reunião, Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Duarte Bechir - Não faz nem 10 minutos que foi feita a recomposição.

Os Deputados estão todos na Casa. O quórum para discussão é de 26 Deputados.

Peço a V. Exa., por favor, que mantenha a ordem dos trabalhos para que possamos

trabalhar.

O Sr. Presidente - O Deputado insiste na recomposição de quórum?

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Insisto  na  recomposição.  É  regimental.

Presidente,  é  bom  esclarecer  o  ilustre  Deputado,  Vice-Líder  de  governo,  que

Deputado na cantina e no gabinete não é Deputado em Plenário. No Plenário se vota

com o dedo indicador. Portanto, votação é em Plenário. Não existe no Regimento

desta Casa nenhum tipo de presença de Deputado no gabinete ou em outro lugar que

não  seja  em  Plenário.  Portanto,  se  V.  Exa.  não  encerra  de  plano,  pode  pedir  a

recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - Vamos fazer a recomposição de quórum, Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Duarte Bechir  -  Sr.  Presidente,  quis dizer  que os Deputados estão

todos aqui, como podem notar. Reconheço que o Deputado não tem como votar na
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cantina. Sei disso, estou apenas dizendo que temos quórum para discutir. Claro que

prevalece o pedido de recomposição. Só quis dizer que, pelo meu entendimento, foi

feita recomposição não faz 10 minutos. Claro, será feita novamente, mas se pode

confirmar de antemão a presença dos Deputados.

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

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Inicia a chamada.)

O Sr. Presidente - Sr. Secretário, a Presidência verifica, de plano, a existência de

mais de 26 Deputados em Plenário. Portanto dispensa V. Exa. de concluir a chamada,

em  razão  da  existência  de  quórum  para  discussão.  Nos  termos  do  art.  257  do

Regimento  Interno,  a  Presidência  verificou,  de  plano,  que  há  27  Deputados  em

Plenário, número suficiente para discussão.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Reitero o pedido de recomposição.

O Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, a Presidência vai fazer a leitura

do  art.  257  para  V.  Exa.:  “Art  257  -  A verificação  de  “quorum”  será  feita  pelo

Presidente da Assembleia, de plano, por chamada ou por meio de sistema eletrônico,

caso em que, somente no final do procedimento, o resultado constará no painel”. No

entanto, atendendo à solicitação do Deputado Sargento Rodrigues, vai proceder à

chamada para recomposição de quórum para votação.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a V. Exa. pela recomposição.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, há quórum

para  a  continuação  dos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para  continuar  a  discutir,  o

Deputado Sargento Rodrigues.

Sr. Presidente, agradeço sua atenção. Solicitei a recomposição para evitar chegar à

tribuna e observar, de plano, que não há novamente número suficiente de Deputados

para conseguirmos votar o projeto.

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  segundo  a  assessoria  da  Mesa,  quando ocorrem

incidentes trazidos pelo parlamentar que estiver  na tribuna, o tempo é debitado à

medida que é feita a chamada.
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Deputado  Sávio  Souza  Cruz  e  Deputado  Rogério  Correia,  a  Comissão  de

Fiscalização está  suspensa,  aguardando a  votação do  projeto,  em  1º  turno,  para

passar lá, já em 2º turno. Não sei o porquê de tanta pressa.

Deputado Pompílio  Canavez e Deputada Maria Tereza Lara,  o projeto inicial  do

Deputado Antônio Júlio tinha apenas 3 ou 4 artigos com um conjunto de 12 itens.

Somente a fundamentação do substitutivo tem 8 páginas, de um total de 33, ou

seja, os Deputados votarão uma matéria cujo teor desconhecem. Estamos fazendo

um apelo para que não a votem de forma açodada, para amanhã não precisarmos

dizer  aos  contribuintes  que  votamos  uma  matéria  de  forma  precipitada.  Sr.

Presidente,  essa  proposta  não  contará  com  o  meu  voto  favorável  até  que

conheçamos o seu teor. Não houve tempo para os Deputados se debruçarem sobre

ela.  O substitutivo tem 33 páginas. Eu não aprovarei  nenhuma matéria que traga

prejuízos para o cidadão, Deputado Délio. Nós, Deputados zelosos em relação a esse

tipo de matéria, não queremos ver os contribuintes sendo prejudicados.

Portanto,  Sr.  Presidente,  encerro  minha  discussão  dizendo  que  não  farei  um

encaminhamento de 10 minutos, Deputado Luiz Humberto, apesar de esse ser o meu

direito.  E  não  votarei  favoravelmente  ao  projeto,  porque  ele  precisa  ser  mais

esclarecido.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questões de Ordem

O  Deputado  Ulysses  Gomes  -  Sr.  Presidente,  havia  solicitado  a  palavra  para

discutir.

O Sr. Presidente - Deputado Ulysses Gomes, V. Exa. não fez inscrição para discutir

a matéria. V. Exa. quer encaminhar a votação?

O Deputado Rogério Correia - Ele pediu para discutir a matéria, Sr. Presidente. Ele

tem esse direito.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do

Deputado Rogério Correia em que solicita a votação destacada do art. 32-I da Lei nº

6.763/1975 a que se refere o art.  2º  do Substitutivo nº  1.  A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Ulysses Gomes.
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O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

tivemos a oportunidade de debater essa proposta na nossa comissão. Em reuniões

com  o  governo,  a  nossa  bancada  decidiu  fazer  alguns  destaques.  Na  verdade,

discutiremos um artigo e, depois, ao destacar o art.32, I, teremos a oportunidade de

apresentar  o  porquê  da  nossa  discordância.  O  projeto  de  lei  apresentado  pelo

Deputado Antônio Júlio sofreu diversas alterações ao longo da sua tramitação, a partir

do substitutivo do governo que propõe várias isenções de ICMS para diversos setores

da economia mineira. Já discutimos e nos aprofundamos nessa matéria, mas, neste

encaminhamento, Sr. Presidente, gostaríamos de relatar duas propostas de emendas

que apresentamos e  foram acatadas no parecer.  Julgamos importante  que sejam

divulgadas e publicadas. Encaminhamos favoravelmente ao Projeto de Lei nº 1.639.

Uma das emendas diz respeito à mudança na cobrança da taxa de incêndio para os

microempreendedores individuais.

Portanto tivemos oportunidade de apresentar uma emenda a esse projeto, que será

aprovada. A partir desse projeto de lei, microempreendedores individuais no Estado

de  Minas  Gerais  serão  isentados  das  taxas  de  incêndio.  Essa  demanda  nos  foi

encaminhada por vários empresários que se sentiam lesados por não estarem sendo

atendidos  na  atual  legislação.  Portanto,  nosso  registro  do  importante  avanço  do

entendimento  do  governo  do  objetivo  de  acrescentar  na  legislação  mais  essa

categoria,  que presta  um excelente  serviço,  gera  emprego,  tem uma renda muito

menor do que vários outros empresários e era taxada da mesma forma. Então, a

partir  dessa alteração eles serão isentados dessa taxa, o que contribuirá, e muito,

para o seu serviço.

Outra  ação  importante  é  que,  em  uma  das  discussões  dessa  proposta  de  lei

apresentada pelo governo, aumentava-se o valor cobrado na emissão da segunda via

do RG. Hoje a legislação prevê que a emissão da primeira via do RG, no Estado de

Minas Gerais, é isenta, ou seja, é gratuita. No entanto, quando essa pessoa tira a

segunda via, é cobrada uma taxa, mas esse projeto de lei está dobrando o seu valor.

Uma proposta  nossa  que  também  foi  acatada  -  e  acredito  que  seja  um  avanço

importante  a  ser  registrado  -  é  que  a  pessoa  que  comprovar  que  perdeu  seus

documentos,  que  foi  roubada,  com  o  registro  do  BO,  ao  encaminhar  essa
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documentação,  também será isenta na emissão da segunda via desse importante

documento. Trata-se de uma demanda que chegou a nós porque a pessoa que acaba

de ser assaltada e perde todos os seus documentos, além do transtorno do assalto,

ainda tem de enfrentar a burocracia para retirar novo documento e fazer um novo

pagamento. Então, a partir da nossa aprovação aqui, hoje, as pessoas que tiverem de

tirar outra via do seu documento em função de roubo será isenta também.

Sr.  Presidente,  acredito  que  sejam  avanços  que  durante  nossas  conversas  e

negociações  foram  bem  entendidos  pelo  governo.  Daí  nosso  encaminhamento

favorável, não só por causa disso, mas também por compreender que o restante das

ações do governo foi bem compreendido e terá o apoio da nossa bancada. Destaque

apenas, Sr. Presidente, do art. 321, que foi encaminhado à Mesa e, em seguida, o

discutiremos mais e melhor.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  é  bastante  rápido  o  meu

encaminhamento.  Gostaria  de  parabenizar  o  Deputado  Ulysses  Gomes,  que  tem

estudado  o  projeto  e  as  preocupações  registradas  pelo  Deputado  Sargento

Rodrigues, as quais também temos.

Na forma em que o projeto se encontra em 1º turno, podemos aprová-lo agora, mas

realmente  estamos  com  receio  das  emendas  que  aparecerão  na  comissão.

Ficaremos observando isso. Também queria dar  ao Deputado Sargento Rodrigues

respaldo quanto àquilo que ele expôs como preocupação dizendo que nossa bancada

estará nas reuniões das comissões e também no 2º turno vendo quais as emendas

que apareceram e se elas comportam adequadamente o que foi até agora discutido.

Aproveito para dar uma boa notícia ao povo de Minas Gerais, aos Deputados aqui

presentes e à imprensa. Acabamos de saber, Deputado Ulysses Gomes, enquanto V.

Exa. falava, que realmente foi aprovada na comissão mista da Câmara Federal e do

Senado a Medida Provisória nº 579, da Presidenta Dilma, que permite baixar a conta

de luz, com oposição do Senador Aécio Neves. O Senador tentou adiar a votação,

mas, felizmente, ela foi aprovada, poderá entrar em pauta até amanhã. Quero pedir

ao povo de Minas que fique vigilante, que veja quem está a favor de se baixar a conta
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de  luz  e  quem  está  contra.  Os  Deputados  e  Senadores  aprovaram  a  medida

provisória na comissão mista, que agora irá para o Plenário. Como disse a Presidenta

Dilma, baixaremos a conta de luz, queiram ou não os “lobbies” das concessionárias

da Andrade Gutierrez. A Presidenta está determinada. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo destaque. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa). Aprovado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Houve 1

voto em branco. Está ratificada a aprovação do Substitutivo nº 1, salvo destaque.

Votação do art. 32-I da Lei nº 6.763/1975 a que se refere o art. 2º do Substitutivo nº 1.

Com a palavra para encaminhar a votação, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, o projeto que votamos agora prevê

isenção do ICMS para vários setores, como disse aqui. Não cabe aqui destacar cada

um  deles.  Obviamente  tivemos  algumas  informações  que  fizeram  com  que

compreendêssemos a importância da aprovação, mas, no entanto, há algo que, na

opinião da nossa Bancada, merece atenção muito especial desta Casa. O art. 32 que

ora  destacamos  prevê  um  cheque  em  branco  para  o  governo  negociar  com  as

mineradoras. O que acontece hoje é que o minério extraído é avaliado como um

produto primário e, pela atual legislação, o produto primário é avaliado com um valor

de mercado.

Vejam  só,  o  art.  32  diz:  “Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao

estabelecimento minerador classificado na Seção B” - e assim vai, ele vai discriminar

tudo. Diz, claramente no seu inciso II, que poderá estabelecer valores ou critérios de



1496
____________________________________________________________________________

determinação de base de cálculos, distintos por mercadoria, estabelecimento, período

de apuração ou exercício financeiro.

Na verdade, estamos mudando a atual regra com essa aprovação, caso venhamos

a  aprovar,  e  por  isso  o  nosso  questionamento  e  o  nosso  destaque  votando

contrariamente a esse artigo. Mudaríamos a compreensão de que o minério como

produto primário deva ser avaliado como valor de mercado, para colocar a critério da

Fazenda a negociação com cada mineradora. Ou seja, tiramos o poder desta Casa

de fiscalização e controle e transferimos ao governo a total autonomia de negociar

com a mineradora A uma forma e um valor de pagamento, um critério de avaliação;

com a outra mineradora B um critério de avaliação, um valor e uma forma distinta,

assim como da posterior.

Entendo que esta Casa,  tão bem liderada pelo nosso Presidente Dinis Pinheiro,

que, no início da nossa legislatura criou um grande movimento para fazer com que as

assembleias legislativas de cada Estado tivessem mais poder, mais autonomia, mais

condições de exercer o seu trabalho e a sua condição constitucional de legislar e

fiscalizar, não deve, de forma alguma, aceitar uma emenda como essa, uma proposta

no  substitutivo  do  governo  que  vem  dar,  exatamente,  condições  à  Secretaria  de

Fazenda de olhar  para  um setor  e dizer  que ele  será  avaliado,  assim,  de  forma

distinta  da  outra.  Repito  aqui  o  que  diz  o  texto:  “Poderá  estabelecer  valores  ou

critérios  de  determinação  da  base  de  cálculos  distintos  por  mercadoria,

estabelecimento, período de apuração ou exercício financeiro”.

Um setor muito importante como o da mineração no nosso Estado requer, sim, da

base do nosso governo uma atenção especial, uma atenção, de fato, diferenciada,

mas  não  dessa  forma.  É  importante  que  tenhamos  regras,  e  que  elas  sejam

cumpridas, e que deem condições a esta Casa de acompanhar, fiscalizar. No nosso

entendimento, esse artigo dá uma autonomia, um cheque em branco, à Fazenda do

Estado e faz com que a nossa ação política constitucional seja quase impossível de

acontecer. Por isso o nosso encaminhamento é contrário ao art. 32 desse projeto de

lei.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 32-I da Lei nº 6.763/1975 a que se refere o art.
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2º do Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Ulysses Gomes - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Votaram “não” 9 Deputados. Está

ratificada a aprovação do art. 32-I da Lei nº 6.763/1975 a que se refere o art. 2º do

Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.639/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.318/2011, do Governador do Estado,

que obriga estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de

interesse da saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios

da rede de atenção em saúde da gestante,  afixados em local  de fácil  acesso ao

público.  A Comissão de Justiça conclui  pela  constitucionalidade do projeto  com a

Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça,  e com a Emenda nº 2, da

Comissão de Saúde. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Eu ia começar a discussão do projeto, mas ele é de

grande importância e, como não há 26 Deputados neste Plenário, peço a V. Exa. que

encerre de plano a reunião, para que amanhã, com mais atenção e menos cansaço

por parte dos Deputados, eu possa explanar sobre a motivação do projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.500/2012, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões.  A  Presidência  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da

discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Governador do Estado,

que recebeu o n° 2, encaminhada por meio da Mensage m nº 325/2012, publicada na

edição do Diário do Legislativo de 23/11/2012, duas do Deputado Adelmo Carneiro

Leão, que receberam os nºs 3 e 4, e uma do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

recebeu o n° 5, e, nos termos do § 2º do art. 188 d o Regimento Interno, encaminha

as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

- O teor das emendas apresentadas foi publicado na edição anterior.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais, às 20 horas,  e convocando as Deputadas e os Deputados para as

extraordinárias  de amanhã,  dia  12,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.279, EM

19/9/2012

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Tereza

Lara e Luzia Ferreira e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Havendo

número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira,

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

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

destina a apreciar o parecer da relatora sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº

21.279, do Governador do Estado, em turno único, e a discutir e votar proposições da
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Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

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

Parcial  à  Proposição de Lei  nº  21.279,  em turno único,  (relatora:  Deputada Luzia

Ferreira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Luzia Ferreira - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2012

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Rômulo Viegas, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a

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

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

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

comunica o recebimento de correspondência do Sr.  César Augusto Santiago Dias,

Ouvidor da ANTT, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.519/2011.

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

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

votação,  é  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.480/2012  (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a

votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  3.768/2012.  Submetidos  a  discussão  e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.315  e  3.390/2012.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Rômulo Veneroso e Pompílio Canavez (substituindo o Deputado Elismar Prado, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio Canavez, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº  274/2011,  no  2º  turno

(Deputado  Elismar  Prado)  e  3.252/2012,  no  1º  turno  (Deputada  Luzia  Ferreira).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  no  1º  turno,  com  a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2, que

apresenta, do Projeto de Lei nº 2.573/2011 (relator: Deputado Rômulo Veneroso, em

virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os  Requerimentos  nºs  3.769,  3.770,  3.772,  3.773,  3.774,  3.793  e  3.794/2012.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.338 e 3.463/2012. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  da

Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada audiência pública para debater o

não  repasse  de  verba  de  convênios  do  PAC,  assinados  em  2009,  destinada  à

recuperação  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  cidades  históricas  de  Minas
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Gerais. A seguir, é aprovado relatório de visita realizada à Fundação de Arte de Ouro

Preto - Faop -, em 9/11/2012, que segue publicado após as assinaturas. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Fred Costa.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Cultura

Local visitado: Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop

Apresentação

A requerimento da Deputada Luzia Ferreira, a Comissão de Cultura visitou no dia

9/11/2012 a Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop -, com o objetivo de conhecer a

estrutura,  o  planejamento  estratégico  de  gestão,  os  programas  e  as  atividades

desenvolvidos pela Fundação.

Participaram  da  visita  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  que  foi  recepcionada  pela

Presidente da Faop, Ana Pacheco, pela Vice-Presidente, Joyce Miranda Pereira Silva,

pelo Diretor de Promoção e Extensão Cultural, Celmar Ataídes Júnior, e pela Diretora

da Escola de Arte, Gabriela Rangel.

Relato

A Presidente da Fundação de Arte Ouro Preto - Faop -, em breve exposição, relatou

que a Faop, unidade da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, nasceu em

1968, em decorrência de sugestão do poeta Vinícius de Moraes, da atriz Domitila do

Amaral, do escritor Murilo Rubião e do historiador Afonso Ávila, como espaço para

produzir e absorver arte. Com o intuito de oferecer à cidade instrumento capaz de

incentivar  o papel  de polo irradiador  de cultura,  o Governador  de Minas Gerais à

época, Israel Pinheiro, confiou a Murilo Rubião a tarefa de implantar a fundação.

No ano seguinte à sua inauguração, a Faop integrou à sua estrutura a Escola de

Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, criada pelos artistas Nello Nuno e Annamélia

Lopes.  Essa  escola  é  formada  por  três  núcleos:  o  núcleo  de  arte,  que  mantém

oficinas livres de arte e está localizado na casa do Presidente Pedro Aleixo, no Bairro
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Antônio Dias; o núcleo de conservação e restauração, que oferece curso de formação

na área a interessados de todo o Brasil e está localizado em um solar na Rua Getúlio

Vargas,  no  Bairro  Rosário;  e  o  núcleo  de  ofícios,  que  qualifica  profissionais  da

construção civil para atuar em obras de conservação e restauração e está instalado

no Complexo do Barão de Camargos.

A Faop conta ainda com o Complexo Cultural Casa Bernardo Guimarães, onde está

instalada sua sede administrativa,  a  Galeria  de Arte Nello  Nuno,  o Armazém dos

Ofícios e a Biblioteca Murilo Rubião.

Segundo  a  Presidente  Ana  Pacheco,  desde  2008,  a  Faop  é  credenciada  no

programa estruturador Programa de Educação Profissional - PEP -, da Secretaria de

Estado de Educação de Minas Gerais, o que possibilitou a oferta de vagas gratuitas

para alguns cursos. Em 2012, a Faop ofertou cursos para 82 alunos e vai ampliar as

vagas, em 2013, para 140.

A Deputada Luzia Ferreira visitou as outras dependências da Faop, onde pôde, “in

loco”, conhecer os vários trabalhos que são desenvolvidos pelos alunos da fundação.

Retornando  à  sede da  fundação,  os  membros  da  direção  analisaram as  ações

constantes  do  Programa 121 -  Formação e  Capacitação Cultural  e  Artística  -  do

Projeto de Lei nº 3.472/2012, de autoria do Governador do Estado, que contém a

revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PAG  2012-2015  -,  para  o

exercício de 2013.

Na oportunidade, a Presidente, Ana Pacheco, discorreu sobre a necessidade de a

Faop contar com recursos suficientes para adquirir transporte próprio para atender ao

constante  deslocamento  dos  alunos  e  dos  profissionais  para  o  desempenho  de

atividades externas à estrutura da Fundação. Também ressaltou a necessidade de

recursos para a expansão das atividades da Fundação em todo o Estado, demanda já

manifestada por vários Municípios mineiros.

Conclusão

A Deputada Luzia Ferreira agradeceu a atenção da Presidente, Vice-Presidente e

Diretores da Fundação de Arte Ouro Preto e se comprometeu a buscar o apoio dos

demais membros da Comissão de Cultura para que sejam ouvidas as reivindicações

da direção da Faop, tanto em relação à revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
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de 2013, quanto em relação às previsões do orçamento de 2013.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Luzia Ferreira - Carlos Mosconi - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/11/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Júlio  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, a Presidenta, Deputada Liza Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro,

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

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

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

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Duilio de Castro, que

conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 3.419/2012, no 1º turno, a Presidente

defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Submetidos a votação, é aprovado requerimento do Deputado Fred Costa

em  que solicita  seja realizada reunião  de  audiência  pública  para  discutir  sobre a

liberação do comércio de bebidas alcoólicas nos estádios e ginásios Poliesportivos de

Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro - Liza Prado.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2012

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os
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Deputados  Sebastião  Costa,  André  Quintão,  Glaycon  Franco  e  Rômulo  Viegas,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Sebastião Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

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

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

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

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.540 e 3.587/2012

(Deputado Sebastião Costa);  3.573/2012 (Deputado Bruno Siqueira);  3.545, 3.553,

3.575, 3.578, 3.579 e 3.583/2012 (Deputado Glaycon Franco); 3.544, 3.550, 3.551,

3.572,  3.584 e  3.586/2012 (Deputado Luiz  Henrique);  3.542,  3.546,  3.554,  3,574,

3.585,  3.588 e 3.589/2012 (Deputado André Quintão);  3.541,  3.548,  3.549,  3.556,

3.581,  3.582 e  3.590/2012 (Deputado Gustavo Valadares);  e  3.547,  3.552,  3.555,

3.576 e 3.580/2012 (Deputada Rosângela Reis).  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte

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

proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  O Projeto  de  Lei  nº  1.725/2011  é

retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique,

aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  877,  1.505/2011 (relator:  Deputado  Rômulo

Viegas, em virtude de redistribuição);  e  3.078/2012 na forma do Substitutivo  nº  1

(relator: Deputado Sebastião Costa). Registra-se a presença do Deputado Fred Costa

(substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança do BTR).

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

concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.405  e  3.514/2012  (relator:  Deputado Glaycon  Franco).  São

convertidos em diligência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Projeto de Lei nº

3.506/2012  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  o Projeto de Lei  nº  3.526/2012 (relator:  Deputado Sebastião Costa,  o

segundo em virtude de redistribuição). Retira-se da reunião o Deputado Fred Costa.
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Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,  do Projeto de Lei nº  3.527/2012,  na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas,  em  virtude  de

redistribuição). Na fase de discussão do parecer para 1º turno do Projeto de Lei nº

3.540/2012, o Deputado Sargento Rodrigues apresenta a Proposta de Emenda nº 1.

Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.540/2012 (relator:

Deputado Sebastião Costa). Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda

nº 1. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

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

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

3.363/2012  com  a  Emenda  nº  1,  3.458  e  3.535/2012  (relator:  Deputado  Rômulo

Viegas, em virtude de redistribuição); 3.536/2012 (relator: Deputado André Quintão,

parecer  lido  pela  Deputada  Rosângela  Reis);  e  3.537/2012  (relator:  Deputado

Glaycon  Franco,  em  virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

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

Comissão.  Submetido a votação,  é aprovado requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais pedido de providência para destinar funções de confiança

para os Juízes de Direito vitalícios do Juízo Militar, em razão da criação das funções

de confiança que está sendo proposta pelo Projeto de Lei  nº 3.540/2012 para os

magistrados de 1ª entrância e os magistrados dos Juizados Especiais. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão -

Glaycon Franco.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes  também  os  Deputados  Antônio  Júlio  e  Fred  Costa.  Havendo  número

regimental,  o Presidente, Deputado Célio  Moreira, declara aberta a reunião e, em

virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Corrêa,  dispensa  a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Os Deputados Fred Costa e Antônio Júlio retiram-se da reunião. Passa-se à 2ª Fase

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

que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 3.795/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Gustavo

Corrêa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

inspeção veicular  no Estado;  do  Deputado Bonifácio Mourão em que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 2.338/2011,

que dispõe sobre a obrigatoriedade de 60% de toda a frota de veículos pertencente

ao Poder Executivo ou que a ele preste serviços utilizar pneus reformados; e dos

Deputados  Célio  Moreira,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz em  que solicitam

sejam  apresentadas  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  as

propostas de emendas desta Comissão ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 para

o  exercício  de  2013,  que  visam  a:  restaurar  a  Ação  4040,  relativa  ao  Bolsa

Reciclagem;  aumentar  as  metas  físicas  e  financeiras  destinadas  à  região

Jequitinhonha/Mucuri na Ação 1098 - Saneamento de Minas - do Programa 053 -

Saneamento  para  Todos;  e  apresentar  nova  ação  para  que  o  Estado  apoie  os

Municípios na estruturação e instrumentalização dos Conselhos Municipais de Meio

Ambiente - Codemas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

27/11/2012

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Gustavo Perrella, membros da supracitada Comissão. Havendo

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

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

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

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

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

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 3.077/2012 é retirado de

pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos

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

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

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

3.746, 3.778, 3.779 e 3.827/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por

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

1.813/2011, 3.422, 3.423, 3.426, 3.427 e 3.456/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos  dos  Deputado  Rogério  Correia,  Tadeu  Martins  Leite,  João  Leite  e

Marques Abreu em que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público pedido de

providência para apurar denúncia sobre o cerceamento da liberdade de expressão da

torcida  do  Clube  Atlético  Mineiro  no  jogo  contra  o  Fluminense  Futebol  Clube,

realizado  em  21/10/2012;  seja  realizado  seminário  legislativo  para  debater  a

composição  dos  órgãos  de  justiça  desportiva  nos  Estados  e  no  Brasil;  seja
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encaminhado  ao  Ministério  Público  pedido  de  providências  para  apurar  denúncia

acerca da não observância dos dispositivos da Lei Federal nº 10.671, de 2003, na

composição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, especialmente no que tange

à nomeação do atual auditor da 2º Comissão Disciplinar do órgão, Sr. Jonas Lopes de

Carvalho Neto, que não obedeceu aos princípios da impessoalidade e moralidade,

estabelecidos no art. 34 da referida lei. São recebidos requerimentos para votação

posterior: dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, conjunta com a

Comissão  de  Saúde,  com  a  finalidade  de  debater  formas  de  combate  ao

sedentarismo; e Rogério Correia em que solicita a realização de reunião de audiência

pública da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, com a finalidade de debater e

buscar  esclarecimentos  do  Governo  do  Estado  sobre  as  irregularidades  na

contratação  do  escritório  de  arquitetura  responsável  pelo  projeto  de  reforma  do

Mineirão,  apontadas  pela  Justiça  Federal.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

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

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às 9h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o  Deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da Liderança do BTR)  e  os

Deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Lafayette  de

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

Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a dicutir e votar pareceres em fase de

redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a  seguir:  Projeto  de Resolução nº 3.557/2012 e os
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Projetos de Lei nºs 1.093, 2.514, 2.945, 3.198 e 3.314/2012 (Deputado João Leite);

3.336, 3.391, 3.446 e 3.459/2012 (Deputado Luiz Henrique). Passa-se à 1ª Fase da

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 3.557/2012. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs  1.093,  2.514,  2.945,  3.198,  3.314,  3.336,  3.391,  3.446  e  3.459/2012,  que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luzia Ferreira - Tiago Ulisses.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e  os  Deputados  Almir  Paraca  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,

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

Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais  designou o relator  citado a seguir:  Projetos de Lei  ns

113/2011 e 3.078/2012, no 1º  turno (Deputado Pompílio  Canavez).  Passa-se à 3ª

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

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

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Doutor  Wilson  em  que  solicita  seja
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realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  no

Município  de  Muriaé,  para  debater  a  aplicação  dos  recursos  destinados  pelos

Governos Federal e Estadual para a realização de obras de combate a enchentes;

Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da

Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização no Município  de Prudente  de

Morais,  para  debater  e  buscar  esclarecimentos  sobre  os  impactos  ambientais

causados pela atuação da empresa Incineração e Controle Ambiental - Inca -, nesse

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 28/11/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Carlin

Moura e Paulo Lamac; e João Vítor Xavier e Zé Maia (substituindo, respectivamente,

os  Deputados  Neilando  Pimenta  e  Duarte  Bechir,  por  indicação  da  Liderança  do

BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco,

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

Carlin  Moura,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que  a  reunião  se  destina  a  obter  esclarecimentos  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - sobre o financiamento de pesquisas da Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, a apreciar a matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Leandro  César

Pereira, Superintendente de Orçamento, representando a Sra. Renata Maria Paes de

Vilhena,  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão;  Nárcio  Rodrigues  da

Silveira,  Secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior;  Vicente
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Gamarano,  Subsecretário  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação;  Professor  Claudio

Furtado Soares, Assessor adjunto de Planejamento, representando o Sr. Mário Neto

Borges, Presidente da Fapemig; Carlos Alberto Pereira Tavares, Professor Titular do

Departamento  de  Bioquímica  e  Imunologia  do  Instituto  de  Ciências  Biológicas  da

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais;  Maurício  Noronha,  Assessor  Pessoal  do

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;  e Rafael Polidoro

Alves Barbosa, Presidente da Associação de Pós-Graduandos da UFMG, que são

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

Paulo  Lamac,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 3.837/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos  dos  Deputados  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado

pedido de providências ao Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais para

que seja reavaliada a  decisão de incorporar  a  Escola  Estadual  de  Três Barras  à

Escola Estadual Daniel de Carvalho, ambas localizadas no Município de Conceição

do Mato Dentro; Bosco e Carlin Moura, em que solicitam seja realizada reunião de

audiência  pública  para  ouvir  os  gestores  do  projeto  "Cidade  da  Ciência  e  do

Conhecimento",  empreendido  pelo  Governo  do  Estado  em  parceria  com diversos

órgãos e entidades; Bosco (2), em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e

os limites financeiros das instituições de ensino superior;  e sejam apresentadas à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária seis emendas ao Projeto de Lei

nº 3.472/2012; Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater a proposta do Governo Federal de destinação à educação de

100% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo nas camadas do pré-sal e
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do pós-sal; Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o papel desenvolvido pelo Sinpro-MG ao longo de seus 80 anos

de  existência;  Célio  Moreira  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  pedido  de

providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  para  que  seja  autorizada  a

implantação  do  ensino  médio  na  Escola  Estadual  São  Geraldo,  localizada  no

Município de Curvelo; e seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

necessidade  de  construção  de  escolas  estaduais  no  Bairro  Barreiro,  em  Belo

Horizonte. São recebidos pela Presidência os requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  na  Comissão  de  Educação,

Ciência e Tecnologia para conhecer e enaltecer as instituições de ensino mineiras

que obtiveram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem - de

2011: Colégio Elite Vale do Aço, de Ipatinga, e Colégio Bernoulli, de Belo Horizonte,

bem com as que se destacaram no “ranking” mineiro: Colégio de Aplicação da UFV,

de Viçosa; Colégio Santo Agostinho, de Nova Lima; e Colégios Santo Antônio, Santo

Agostinho, Magnum Agostiniano, Loyola, Santa Marcelina e Santa Doroteia, todos de

Belo Horizonte; e Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita à Secretaria de

Estado  de  Educação  para  conhecer  o  desenvolvimento  e  aplicação  do  Sistema

Mineiro  de  Administração  Escolar  -  Simade.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Bosco, Presidente - Glaycon Franco - Luzia Ferreira.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Braulio Braz e Pompílio Canavez, membros da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Havendo  número

regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio Canavez, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir os efeitos do projeto de qualificação profissional aprovado pelo Governo de

Minas Gerais junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac -, tendo

em vista as demandas provocadas pelos grandes eventos esportivos que as cidades

brasileiras irão sediar a partir  do próximo ano e a deliberar sobre proposições da

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

Sras. Silvana Nascimento, Secretária Adjunta, representando o Sr. Agostinho Patrus

Filho, Secretário de Estado de Turismo, e Mariana Costa Bahia Freire, Coordenadora

de  Marketing  e  Serviços,  representando  o  Sr.  Tiago  Nascimento  de  Lacerda,

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, e o Sr. Renato Nunes Vaz,

assessor de planejamento do Secan-MG, representando o Sr.José Carlos Cirilo da

Silva, Diretor Regional do Senac-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um

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

2.514/2011 e 2.945, 3.314, 3.336, 3.446, 3.459, 3.464 e 3.468/2012. Passa-se à 3ª

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

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

aprovados  requerimentos  da  Deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social para conhecer a política pública de atração de investimentos para Minas

Gerais executada pela Agência de Promoção de Investimentos de Minas Gerais  -

INDI - e debater os reflexos na geração de empregos e na qualificação de mão de

obra;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social para debater o impacto que a Medida Provisória nº 579,

de 2012, produz nas condições de renovação de concessões do setor elétrico e na
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geração  de  trabalho  e  renda  no  Estado,  bem  como  seus  reflexos  nas  relações

trabalhistas e na qualificação de mão de obra; e dos Deputados Fabiano Tolentino,

Dilzon  Melo,  Ulysses  Gomes  e  Rosângela  Reis,  em que  solicitam  seja  realizada

campanha nesta Casa com a finalidade de divulgar informações sobre a possibilidade

de destinar percentual do imposto de renda devido por pessoa física ou jurídica para

o Fundo Estadual da Infância e Adolescência - FIA -, que visa a financiar programas,

projetos e ações voltados para a promoção e defesa dos direitos das crianças e dos

adolescentes  e  suas  famílias,  contando,  para  tanto,  com  a  mobilização  dos

Deputados e  servidores da  Casa;  seja  encaminhado ao Diretor-Geral  desta Casa

pedido de providências para instituir o Projeto "Legis Fundi" no âmbito da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. É aprovado Relatório de Visita realizada pela

Comissão, em 20/11/2012, à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

Fiemg -  para debater a implantação do piso salarial  regional  no Estado de Minas

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Local visitado: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg

Apresentação

A requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel e da Deputada Liza Prado, esta

Comissão visitou  em 20/11/2012 a Federação das Indústrias  do Estado de Minas

Gerais - Fiemg - com a finalidade de debater a implantação do piso salarial regional

no Estado.

Estiveram  presentes  a  Deputada  Rosângela  Reis,  Presidente  da  Comissão,  o

Deputado Celinho do Sinttrocel e o técnico-economista do Departamento Intersindical

de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese -, Frederico Melopelo. Na Fiemg,

os visitantes foram recebidos pelo Presidente Osmani Teixeira de Abreu e demais

membros do Conselho de Relações do Trabalho.
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Relato

O Deputado Celinho do Sinttrocel iniciou a reunião entregando ao Presidente do

Conselho de Relações do Trabalho, Osmani Teixeira, material e notas taquigráficas

das discussões realizadas durante o ciclo de debates Piso Salarial em Minas Gerais,

promovido em 26/8/2011 pela ALMG, e durante audiência pública desta Comissão,

realizada  em  23/8/2012,  nos  quais  os  participantes  defenderam  que  o  piso,  nos

Estados  em que foi  implantado,  melhorou  a  condição  de  vida  dos  trabalhadores,

fortaleceu o mercado interno e propiciou o crescimento econômico.

O Deputado solicitou que o Conselho  analisasse o material  entregue e pediu o

apoio da Fiemg ao Projeto de Lei nº 77/2011, de sua autoria,  que dispõe sobre a

implantação e os valores, no Estado de Minas Gerais, do piso salarial de que trata o

art.  7º,  V,  da  Constituição  da  República,  e  aos  projetos  a  ele  anexados  por

similaridade de conteúdo (Projeto de Lei nº 178/2011, de autoria do Deputado Rogério

Correia, e o Projeto de Lei nº 2.381/2011. de iniciativa popular). Celinho do Sinttrocel

esclareceu que o objetivo da visita era buscar um consenso com a Fiemg e que se

colocava disponível para esclarecer dúvidas e aberto a sugestões para modificar o

projeto.

No projeto, os pisos salariais, enumerados de acordo com a Classificação Brasileira

de  Ocupações  -  Grandes  Grupos  Ocupacionais  -,  irão  de  R$710,00  para  os

Trabalhadores  Empregados  nas  Atividades  Agropecuárias,  Florestais  e  da  Pesca,

correspondente ao Grande Grupo Ocupacional 6, a R$870,00 para Técnico de Nível

Médio, correspondente ao Grande Grupo 3. Além disso, o projeto prevê piso salarial

de  R$1.160,00  para  as  categorias  profissionais  que  exijam  escolaridade de  nível

superior e que não tenham pisos fixados em lei federal.

Ainda segundo o projeto, os valores dos pisos serão reajustados na mesma data do

salário  mínimo nacional  unificado,  utilizando-se  a  variação  do  Índice  Nacional  de

Preços ao Consumidor - INPC -, somada à taxa de crescimento do Produto Interno

Bruto - PIB - estadual, no período.

O Presidente do Conselho, Osmani Teixeira de Abreu, reiterou o posicionamento

contrário da Fiemg ao projeto, já enviado à Almg por meio de ofício. Segundo ele, os

pisos salariais  devem continuar  sendo negociados diretamente com as categorias
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funcionais, por meio dos acordos e convenções coletivas. A implantação do piso inibe

a negociação sindical.

Alguns problemas foram apontados em relação ao projeto de lei.  Um deles é o

nivelamento  do  piso  para  todas  as  empresas:  grandes,  médias  ou  pequenas.  Os

pisos negociados atualmente são fixados por porte de empresas. Ressaltou que no

Estado há 44 mil pequenas indústrias com até 10 empregados. Há pisos maiores e

menores dentro de uma mesma categoria profissional. Osmani exemplificou que um

piso de R$ 700 custaria, no mínimo, R$ 1.400 por empregado para o empresário e

afirmou  que  esse  ônus  poderia  levar  ao  fechamento  das  pequenas  empresas,

sobretudo nas regiões mais pobres do Estado. “Como equiparar a região do Triângulo

Mineiro à do Vale do Jequitinhonha? Isso pode provocar uma migração das empresas

no  Estado”.  Além  disso,  há  preocupação  também  em  relação  ao  aumento  da

informalidade e à retração econômica.

Outro ponto que o Presidente do Conselho questionou é o reajuste do piso estar

vinculado ao reajuste do salário mínimo, o que, segundo ele, seria inviável. Por fim,

questionou a iniciativa  do projeto  de lei,  que,  de  acordo com ele,  deveria  ser  do

Governador do Estado. Comprometeu-se, entretanto, a analisar e estudar o material

trazido pelo Deputado e colocá-lo novamente em discussão e votação no Conselho.

O Deputado enfatizou que os questionamentos do Presidente do Conselho também

surgiram em outros Estados antes da implantação do piso e que, com a aprovação da

lei, não se concretizaram. Esclareceu que os valores do piso estabelecidos no projeto

não estão fechados, podendo ser negociados, e reiterou que está aberto a sugestões

do Conselho. Segundo ele, os pisos foram estabelecidos de acordo com o Código

Brasileiro de Ocupação, não pelas categorias profissionais.

Para o Deputado, não há possibilidade de o projeto de lei enfraquecer a função dos

sindicatos,  ou  seja,  a  implantação  dos  pisos  não  predomina  sobre  acordos  e

convenções coletivos negociados com o sindicato.

O Deputado Celinho do Sinttrocel ponderou, ainda, que os pisos salariais propostos

não  impactarão  tanto  o  setor  industrial,  uma  vez  que  os  valores  previstos  estão

aquém dos que já são pagos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com os relatos de experiências de outros Estados apresentados no Ciclo
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de  Debates,  apesar  das  desigualdades  regionais,  as  pequenas  empresas  não

fecharam devido ao estabelecimento de um valor mínimo salarial.

Frederico Melo,  técnico-economista do Dieese,  lembrou que muitos  acreditavam

que a valorização do salário  mínimo seria prejudicial,  mas,  em decorrência dessa

valorização,  a  informalidade  e  o  desemprego  diminuíram  e  a  inflação  está  sob

controle. Muitos empregadores consideram a valorização do salário mínimo apenas

um custo e se esquecem de que ela confere maior poder aquisitivo à população,

ampliando assim o mercado consumidor.

Segundo Frederico,  o estabelecimento dos pisos não diminui  a importância dos

sindicatos e da negociação com as categorias. Os sindicatos continuarão a pleitear

valores superiores ao do salário mínimo.

Destacou,  ainda,  que  o  piso  salarial  vigora  apenas  quando  não  há  piso  por

categoria profissional. O piso por categoria prevalece ainda que seja de menor valor

que o piso salarial estadual.

A Presidente desta Comissão, Deputada Rosângela Reis, destacou a importância

de continuar dialogando com a Fiemg sobre o piso salarial para encontrar soluções

que beneficiem tanto os empresários quanto os trabalhadores.

Conclusão

Os  Deputados  consideraram  que  o  encontro  com  o  Conselho  de  Relações  do

Trabalho foi proveitoso para o início das discussões com a Federação das Indústrias

do Estado de Minas Gerais - Fiemg - em relação ao Projeto de Lei nº 77/2011.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Rosângela  Reis,  Presidente  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Braulio  Braz  -  Pompílio

Canavez.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às 15h08min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
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Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

3.535/2012  (Deputado  Fabiano  Tolentino)  e  3.536/2012  (Deputada  Liza  Prado),

ambos  em  turno  único.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  2.964/2012,  no  1º  Turno  (relator:

Deputado  Romel  Anízio),  é  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  atendendo-se  a  requerimento  do  relator,

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.515 e 3.518/2012, que receberam

parecer por  sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.821/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio - Tiago Ulisses - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

29/11/2012

Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette  de  Andrada,  Sargento  Rodrigues,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o

Deputado  Fred  Costa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  Pompílio  Canavez

(substituindo o Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT) e Tiago

Ulisses  (substituindo o  Deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação da Liderança do

BAM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o
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Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei

nºs  3.461 e  3.540/2012  são retirados  da  pauta,  atendendo-se a  requerimento  do

Deputado  Sargento  Rodrigues  aprovado pela  Comissão.  Anunciada a  votação do

parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 (relator: Deputado Lafayette

de Andrada), o Presidente defere requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em

que solicita seja destacada parte do parecer, que substitui no art. 2º a expressão “no

caput  do  art.  17”  pela  expressão  “no  art.  17”  e  suprime  o  art.  3º  do  projeto,

renumerando-se  os  demais.  Colocado  em  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 com a Emenda

nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  salvo  o  destaque.  Logo  após,  é

submetida  a  votação  e  rejeitada  a  parte  do  parecer  destacada  pelo  Deputado

Sargento Rodrigues. Na sequência, é submetido a discussão e votação e aprovado o

parecer  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.527/2012  (relator:

Deputado  Gustavo  Corrêa)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Glaycon  Franco -  Rogério  Correia  -  Lafayette  de

Andrada - Sargento Rodrigues.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/11/2012

Às 14h5min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Sargento  Rodrigues,  Délio  Malheiros  (substituindo  o  Deputado  Romel  Anízio,  por
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indicação  da  Liderança  do  Bloco  Avança  Minas),  Duarte  Bechir  e  Lafayette  de

Andrada (substituindo, respectivamente, os Deputados João Vítor Xavier e Zé Maia,

por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também, os  Deputados  Neider  Moreira e

Gustavo Corrêa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Projeto de Lei Complementar nº 24/2012 e os

Projetos de Lei nºs 877/2011 e 3.461, 3.500 e 3.540/2012 são retirados da pauta, por

determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.639/2011  e  3.452/2012,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação,

no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 31/2012 na forma do vencido no 1º

turno com a Emenda nº 1, são apresentadas, pelo Deputado Sargento Rodrigues, as

Propostas de Emenda nºs 1 a 4. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,

salvo as propostas de emendas. Submetidas a votação, são rejeitas as Propostas de

Emenda nºs 2 a 4, registrando-se o voto contrário do Deputado Sargento Rodrigues.

O Presidente informa que a Proposta de Emenda nº 1 já está incluída no parecer.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno,  do

Projeto de Lei  nº  3.331/2012 na forma do vencido no 1º  turno  (relator:  Deputado

Lafayette de Andrada). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Duarte

Bechir, que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2012 na

forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, é apresentada pelo Deputado

Lafayette de Andrada, a Proposta de Emenda nº 1. Submetido a votação, é aprovado

o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é aprovada a Proposta

de Emenda nº 1. É dada nova redação ao parecer. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do
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Projeto  de  Lei  nº  3.527/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1; e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3

apresentadas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.538/2012  (relator:  Deputado  Lafayette  de

Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

e para a reunião extraordinária do dia 4/12/2012, às 15 horas, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella -

Romel Anízio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2012

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Celinho do Sinttrocel e Gustavo Corrêa, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Vanderlei Miranda. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata

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

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.908/2012 (Deputado Célio Moreira), 2.953/2012

(Deputado  Adalclever  Lopes),  3.371  (Deputado  Anselmo  José  Domingos)  e

3.425/2012 (Deputado Gustavo Valadares), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.284/2011 e 2.908/2012,

com a Emenda nº 1, 2.953/2012, com a Emenda nº 1, 3.371/2012 e 3.425/2012, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.775, 3.797 e 3.828/2012. Passa-se à 3ª Fase
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da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

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

requerimentos dos Deputados Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública da Comissão de Transporte,  Comunicação e Obras Públicas

para debater e buscar esclarecimentos do Governo sobre as possíveis irregularidades

na contratação do escritório de arquitetura responsável pelo projeto de reforma do

Mineirão,  apontadas pela Justiça Federal;  Vanderlei  Miranda,  em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas  para  debater  a  expansão das  linhas  de  metrô  e  a  integração do

transporte público coletivo em Belo Horizonte, pela BHTrans e o Sistema Integrado da

Região  Metropolitana  gerido  pelo  DER;  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas para debater a situação das obras de modernização e ampliação do

Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves  em  Confins.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2012

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir:  Propostas de Ação Legislativa nºs

1.714, 1.720, 1.756, 1.757, 1.761, 1.774, 1.780, 1.788 e 1.794/2012 (Bosco); e 1.795,



1523
____________________________________________________________________________

1.799, 1.804, 1.814, 1.816, 1.820, 1.829 e 1.843/2012 (Duarte Bechir). Passa-se à 2ª

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

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

aprovadas, em turno único, na forma dos requerimentos apresentados, as Propostas

de Ação Legislativa nºs 1.714, 1.720, 1.756, 1.757, 1.761, 1.774, 1.780, 1.788, 1.795,

1.799,  1.804,  1.814,  1.816,  1.829  1.843/2012;  e  rejeitadas  as Propostas  de  Ação

Legislativa nºs 1.794 e 1.820/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado o requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja

encaminhado ao Ministro de Estado da Educação pedido de informações sobre o

repasse de recursos do Fundeb para o Município de Ipatinga. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Bosco - Gustavo Valadares.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 30/11/2012

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano o Deputado

Paulo Lamac, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Celinho do Sinttrocel.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Paulo

Lamac,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir o avanço do “crack” na região e as ações do poder público e da iniciativa

privada para seu enfrentamento. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Beatriz dos Santos Vailante, Juíza da Vara Criminal da

Comarca de Coronel Fabriciano; Adriana Condessa Torres, Presidente do Conselho

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de Coronel Fabriciano; Paula Tatiana

Leles  Amaral,  Vice-Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Políticas  Públicas  sobre

Drogas  de  Coronel  Fabriciano;  Juliana  Corrêa  Andrade,  Psicóloga  da  Secretaria

Municipal de Saúde, representando Júlio Santa Rosa da Silveira, membro do Núcleo
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Técnico  Intersetorial  sobre  Drogas  de Coronel  Fabriciano;  Juliana  da Silva  Pinto,

Promotora de Justiça da Comarca de Coronel  Fabriciano;  e os Srs.  Francisco de

Assis  Simões  Thomaz,  Prefeito  Municipal  de  Coronel  Fabriciano;  Padre  Vanderlei

Santos de Souza, representando Dom Lélis Lara, Bispo Emérito da Diocese de Itabira

- Coronel Fabriciano; Francisco Pereira Lemos, Presidente da Câmara Municipal de

Coronel  Fabriciano;  Rubens  Almeida  Castro,  Secretário  Municipal  de  Saúde  de

Coronel Fabriciano; Marcos da Luz Evangelista Lima Martins, Vereador da Câmara

Municipal de Coronel Fabriciano; Maj. PM Márcio Geraldo Soares, Comandante da

178ª Companhia Especial da Polícia Militar de Minas Gerais; Sgt. PM Antônio José

Francisquini,  Instrutor  do  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  e  à

Violência  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  -  Proerd  -;  Sérgio  Antônio  Dias,

Presidente  do  Centro  de  Assistência  Social  e  Incentivo  ao  Bem;  Marcelo  Soares

Marinho, Coordenador da Área de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de

Coronel Fabriciano; Paulo César Assumpção Dettogíe, Delegado de Polícia; Cel. PM

Geraldo Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª RPM, representando o

Comandante-Geral da PMMG, Cel. PM Márcio Martins Santana; Pastor Carlos Emídio

Sabino,  da  Igreja  Evangélica  Betânia,  de  Coronel  Fabriciano,  os  quais  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Vanderlei Miranda, Presidente - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Liza Prado.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir Paraca e

Pompílio Canavez, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também a

Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  os  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Ulysses
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Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara

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

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

que a reunião se destina a debater, em audiência pública, as dificuldades enfrentadas

pelos Comitês de Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, em especial a irregularidade

temporal no repasse de recursos do Fhidro. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Isabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do

Igam, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  e  os  Srs.  Luciano  José  Alvarenga,

Assessor  da  Cao  Meio  Ambiente,  representando  a  Sra.  Marta  Alves  Larcher,

Promotora  de  Justiça  -  Coordenadora  Estadual  das  Promotorias  de  Justiça  de

Habitação e Urbanismo; Hideraldo Buch, coordenador do Fórum Mineiro de Comitês

de Bacias Hidrográficas; Apolo Heringer Lisboa, Idealizador e Coordenador do Projeto

Manuelzão;  Wagner  Soares  Costa,  gerente  de  meio  ambiente  da  Fiemg;  Mário

Dantas, coordenador-geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas; e

Wilson Shimizu, membro do Colegiado Coordenador do Fórum Estadual de Comitês

de Bacias Hidrográficas, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Pompílio Canavez, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. A Presidência prorroga os trabalhos

ordinários da Comissão. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Pompílio Canavez, Presidente.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2012

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a



1526
____________________________________________________________________________

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pata  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício da Sra. Lutiana Nacur Lorentz e outros, Procuradores do Trabalho, solicitando

que a Comissão encaminhe relatório de visita ao Instituto Médico-Legal, realizada em

29/8/2012, bem como que informe se o governo do Estado fez pedido de empréstimo

à Assembleia Legislativa para fins de implementação de medidas para conferir maior

eficácia à segurança pública no Estado, se ele foi ou não concedido e na ordem de

quais  valores;  e  de  correspondência  publicada no “Diário  do  Legislativo”,  na  data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Randal Bianchini Marins, Promotor de

Justiça da Comarca de Araçuaí (29/11/2012) e Josué Costa Valadão, Secretário de

Governo de Belo Horizonte (30/11/2012). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.389/2012 (relator: Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

3.852/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados requerimentos do Deputado João Leite,  do Deputado

Sargento  Rodrigues  e  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara(3)  em  que  solicitam  seja

realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  discutir  a

violência  e  a  criminalidade  no  trânsito;  do  Deputado  João  Leite,  do  Deputado

Sargento  Rodrigues  e  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicitam  seja

formulado voto  de  congratulações  com  o  Delegado  Cláudio  Utsch  Moreira  e  sua

equipe pela atuação no inquérito policial que apurou o homicídio de Fábio Pimentel

Fraiha; do Deputado João Leite,  do Deputado Sargento Rodrigues e da Deputada

Maria Tereza Lara, em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de
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Segurança Pública para debater a necessidade de construção de saída de escape de

veículos  no  Anel  Rodoviário,  na  altura  dos  Bairros  Betânia  e  Olhos  D'Água;  do

Deputado Sargento Rodrigues (6) em que solicita seja encaminhada manifestação de

aplauso ao Sargento PM Dalson Ferreira Victor pelos 20 anos de relevantes serviços

prestados à Polícia Militar e à sociedade mineira, bem como pela brilhante atuação na

operação  de  abordagem  a  Helenilson  Eustáquio  da  Silva  Souza,  condenado  por

tráfico de entorpecentes e com três mandados de prisão em aberto, juntamente com

um comparsa armado, e que resistiu  à voz de prisão;  seja convidado o Sargento

Dalson Ferreira Victor para participar de reunião da Comissão de Segurança Pública

para que tome ciência da manifestação de aplauso aprovada por  essa Comissão;

seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 178º Cia.

do  14º  BPM  que  atuaram  na  operação  que  culminou  na  apreensão  de  vários

explosivos  enterrados  em  um  matagal  no  Bairro  Mangabeiras,  no  Município  de

Coronel Fabriciano; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares

lotados na 1ª Cia. e na 3ª Cia. Rotam que participaram da operação que culminou na

prisão de um homem e na apreensão de 50 kg de maconha,  um revólver e uma

balança  de  precisão,  no  Bairro  Novo  Boa  Vista,  nesta  Capital;  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 192ª Cia. e na 62ª Cia. do

25º BPM que atuaram na operação que culminou na apreensão de um menor e de

138 barras de maconha, no Município de Sete Lagoas; seja formulada manifestação

de aplauso aos policiais militares lotados no 31º BPM pela atuação na operação que

culminou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de sete menores, armas de

fogo,  farta  munição,  além  de  cerca  de  50  kg  de  maconha,  no  Município  de

Conselheiro Lafaiete; da deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja realizada

visita da Comissão de Segurança Pública às instalações da Fundação Caio Martins -

Fucam -, no Município de Esmeraldas. Logo após, é aprovado relatório de visita à

Sra. Ana Cristina Franco Pimentel, realizada em 23/11/2012, o qual segue publicado

após as assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.
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Maria Tereza Lara, Presidente - Sargento Rodrigues - Luzia Ferreira.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Adalclever  Lopes.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

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

o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.  Edilson Gonçalves Silva,

Líder  do  Movimento  SOS  Mimoso,  manifestando  a  vontade  e  o  propósito  das

comunidades Milivre, Mimoso, Mandacaru, Borá, Taquaril, Riachinho e comunidades

solidárias de Montes Claros de preservar e garantir a sustentabilidade do Rio Borá

para que o ambiente aquático da região possa servir como meio de subsistência para

os  pequenos  produtores  das  comunidades,  que  dependem  da  agricultura  de

subsistência  embasada  na  produção  de  hortifrutigranjeiros,  e  se  encontram

preocupados com o projeto de intenção de instalação de aterro sanitário às margens

do Rio; e ofício do Sr.  Adriano Magalhães Chaves,  Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento  Sustentável,  publicado no “Diário  do Legislativo”  em

15/11/2012. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual

designou  o  relator  citado  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº  3.405/2012,  no  1º  turno

(Deputado  Gustavo  Corrêa).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 142/2011 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Dep. Gustavo Corrêa); 2.436/2011 com a Emenda

nº 1 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); e 3.405/2012 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado  Gustavo  Corrêa).  Registra-se  a  presença  da  Deputada  Luzia  Ferreira.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - João Vítor Xavier - Zé Maia.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2012

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão  e  Glaycon  Franco,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio

Júlio e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião

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

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

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

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

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.593 e 3.602/2012

(Deputado Glaycon Franco);  3.595 e 3.599/2012 (Deputado Luiz Henrique);  3.597,

3.588  e  3.598/2012  (Deputado  André  Quintão);  3.594  e  3.603/2012  (Deputado

Gustavo Valadares); e 3.596 e 3.605/2012 (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª

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

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de

Resolução  nº  3.556/2012  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.725/2011  e  3.392/2012  são

retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Bruno  Siqueira,

aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.346/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Bruno Siqueira) e 3.587/2012 (relator: Sebastião Costa). São convertidos

em diligência às Secretarias de Estado de Defesa Social e de Educação o Projeto de

Lei nº 1.746/2011, à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - o Projeto de Lei nº

2.178/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); à SEF o Projeto de Lei nº 2.883/2012
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e à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o Projeto de Lei nº

3.188/2012  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  o  segundo  em  virtude  de

redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.507/2012, no 1º turno, deixa de

ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição. Registra-se a presença do Deputado

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

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

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

concluindo pela  juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  em turno único,  dos

Projetos de Lei nºs 1.882/2011, 3.546, 3.574/2012 (relator: Deputado André Quintão,

o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição);  3.548/2012  (relator:  Deputado  Gustavo

Valadares); 3.552, 3.555/2012 com a Emenda nº 1, 3.576/2012 (relatora: Deputada

Rosângela Reis); 3.572, 3.573/2012 (relator: Deputado Bruno Siqueira, o primeiro em

virtude de redistribuição); e 3.575/2012 (relator: Deputado Glaycon Franco). Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  em  que  se  solicita  sejam  baixados  em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.547, 3.550 e 3.545/2012; e à Secretaria de

Estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 3.551/2012.

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária,  dia  5/12/2012,  às  15h30min,  com  a  finalidade  de  apreciar  as

proposições constantes da pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Glaycon

Franco - Luiz Henrique.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/12/2012

Às 15h8min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Antônio Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel Anízio, Ulysses Gomes e
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Lafayette  de  Andrada  (substituindo  este  ao  Deputado  Zé Maia,  por  indicação  da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Neider Moreira. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

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

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Max  Fernandes  dos  Santos,

Gerente Regional da Caixa Econômica Federal - CEF - (29/11/2012),  e do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE (1.992) e do Sr. Everardo José da

Silva  Júnior  (30/11/2012).  A seguir  comunica  que  o  prazo  para  apresentação  de

emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 termina no próximo dia 6/12. Os

Projetos  de Lei  nºs  877,  1.369 e 1.502/2011 e 2.789,  2.819,  2.869,  3.152,  3.226,

3.251,  3.500,  3.507,  3.527,  3.540  e  3.587/2012  são  retirados  da  pauta  por

determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem  pressupostos

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição das Emendas

nºs 1 a 3 apresentadas ao Projeto de Lei nº 3.538/2012 (relator: Deputado João Vítor

Xavier). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada,

que conclui pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4 apresentadas ao Projeto de Lei nº

3.452/2012, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio

Júlio.  O  Presidente  determina  a  distribuição  em  avulso  do  parecer  do  relator,

Deputado Romel Anízio, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.639/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Suspende-se a reunião. Às 15h58min são

reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos  Deputados  Tiago  Ulisses,  Neilando

Pimenta (substituindo este ao Deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança

do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  Anselmo  José  Domingos  (substituindo  o

Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Avança  Minas)  e

Elismar Prado (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação da Liderança
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do  PT).  O  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  24/2012  é  retirado  de  pauta  por

determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de

Resolução nº3.591/2012 tem a discussão adiada atendendo-se a requerimento do

Deputado Tiago Ulisses, aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária de hoje,

às 22 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente -Antônio Júlio -Dalmo Ribeiro Silva-Ulysses Gomes.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2012

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de  Resolução  nºs  3.600/2012  (Deputado  Gustavo  Perrela)  e  3.601/2012

(Deputado (Deputado Romel Anízio), em turno único; Projetos de Lei nºs 688/2011,

2.796 e 2.878/2012 (Deputado João Vítor Xavier); 426/2011 e 3.055 e 3 .275/2012

(Deputado  TiagoUlisses);  807,  1.022  e  1.339/2011  (Deputado  Romel  Anízio);

1.915/2011  e  3.514/2012  (Deputado  Antônio  Júlio);  1.875/2011  e  3.411/2012

(Deputado Gustavo Perrella); e 2.417/2011 (Deputado Ulysses Gomes), no 1º turno.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela ratificação do regime especial de
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tramitação  encaminhado  pela  Mensagem  nº  328/2012,  o  qual  conclui  por

apresentação de projeto de resolução; e são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.782/2012 na forma do

vencido no 1º turno (relator: Deputado Romel Anízio); e pela aprovação, no 1º turno,

dos Projetos de Lei nºs 2.811/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Saúde  (relator:

Deputado Tiago Ulisses); 3.055/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de

redistribuição),  e 2.514/2012 (relator:  Deputado Antônio Júlio)  e 3.522/2012 com a

Emenda nº 1, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (relator:

Deputado  Romel  Anízio,  em  virtude  de  redistribuição).  É  adiada  a  discussão  do

parecer  que  conclui  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  1  a  4  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.452/2012, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio aprovado pela

Comissão.  Suspende  a  reunião.  Às  16h19min  são  reabertos  os  trabalhos  com  a

presença dos Deputados Tiago Ulisses, Antônio Carlos Arantes, Lafayette de Andrada

(substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Transparência e Resultado) e Paulo Lamac (substituindo o Deputado Ulysses Gomes,

por indicação da Liderança do PT). Estão presentes, também os Deputados Duilio de

Castro  e  Rômulo  Viegas.  Na fase  de discussão do  parecer  do  relator,  Deputado

Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.461/20123

na forma do Substitutivo nº 3, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado  Paulo  Lamac.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. O Projeto de Resolução nº 3.591/2012 tem a votação adiada,

atendendo-se a requerimento do deputado Tiago Ulisses aprovado pela Comissão.

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  reunião  extraordinária,

hoje, às 16h23min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Romel Anízio - Ulysses

Gomes.
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/12/2012

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Gilberto  Abramo e  Tiago Ulisses,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses,

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

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

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos de Lei nºs 1.209/2011; 2.976, 3.090, 3.343, 3.430 e 3.438/2012 (Deputado

Tiago Ulisses); 3.439, 3.473, 3.477, 3.480 e 3.482/2012 e Projeto de Resolução nº

3.528/2012 (Deputada Luzia Ferreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.209/2011; 2.976, 3.090,

3.343, 3.430, 3.438, 3.439, 3.473, 3.477, 3.480 e 3.482/2012 e Projeto de Resolução

nº 3.528/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Suspende-se a reunião.

Às  17h58min,  são  reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos  Deputados  Luiz

Henrique, Gilberto Abramo e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada por indicação da Liderança do BTR). O Presidente, Deputado Luiz Henrique,

informa que não há mais nada a ser tratado, agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira - Ana Maria Resende.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2012

Às  15h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Duarte Bechir,  por indicação da Liderança do BTR) e os
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Deputados Bosco e Glaycon Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  Após,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Cláudia

Peixoto  de  Almeida  Paula,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Educação

(29/11/2012),  e  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais  (30/11/2012).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os  Requerimentos  nºs  3.841  e  3.877/2012.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.391/2012. Passa-se à 3ª

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

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

aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para conhecer e enaltecer as instituições de

ensino mineiras que obtiveram as melhores notas no Enem de 2011; Paulo Lamac em

que  solicita  seja  realizada  visita  à  Secretaria  de  Educação  para  conhecer  o

desenvolvimento e aplicação do Sistema Mineiro de Administração Escolar; e Bosco

em que solicita sejam apresentadas emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012 com as

numerações provisórias de 54, 55, 59, 63, 65 e 66; e emendas ao Projeto de Lei nº

3.471/2012 com as numerações provisórias de 34 a 36. São recebidos requerimentos

do Deputado Rogério Correia em que solicita  seja realizada reunião de audiência

pública para debater a situação dos profissionais da educação efetivados através da

Lei Complementar nº 100, de 2007, tendo em vista o ajuizamento da Adin nº 4.876

pela Procuradoria-Geral da República; da Comissão de Participação Popular em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o funcionamento dos

Centros  Vocacionais  Tecnológicos  e  dos  Telecentros  e  seu  aproveitamento  para
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estabelecer  a  Rede  Uaitec;  e  da  Deputada Rosângela  Reis  em  que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater a construção de novo prédio para

a Escola Estadual Joaquim Eliziário da Silva, de Santana do Paraíso. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

5/12/2012

Às 15h31min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Tereza

Lara e Luzia Ferreira, essa substituindo o Deputado João Leite (por indicação do

BTR)  e  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  declara

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 16h16min são reabertos os

trabalhos com a presença da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João

Leite  e  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. O Presidente retira de pauta os Projetos de Lei nºs 3.392 e

728/2011, por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 202ª Cia. do 40º BPM que

participaram  da  operação,  no  Bairro  Campos  Silveira,  Município  de  Ribeirão  das

Neves, que culminou na apreensão de um adolescente e quase duas mil pedras de

“crack' e um homem que cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas,

pelo  excelente  trabalho;  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais
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militares lotados na 58ª Cia. do 35º BPM e no Gate que participaram da operação que

culminou na prisão de um homem e na apreensão de materiais explosivos, além de

drogas,  balança de precisão,  dois  rádios  comunicadores e uma réplica  de  pistola

calibre 9mm, no Município de Santa Luzia, pelo excelente trabalho; seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Companhia de Missões

Especiais que participaram da operação que culminou na prisão de um homem e na

apreensão  de  30kg  de  maconha  e  uma  balança  de  precisão,  no  Município  de

Uberlândia,  pelo  excelente  trabalho.  Logo  após  é  recebido  o  requerimento  da

Comissão de Participação Popular em que solicita seja realizada audiência pública da

Comissão de Segurança Pública  para discutir  as  condições  de  funcionamento  da

Cavalaria Alferes Tiradentes, da Polícia Militar. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

5/12/2012

Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Glaycon Franco, Luiz Henrique e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o

Deputado  Gustavo  Valadares,  por  indicação  da Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fred Costa, Duarte

Bechir  e  Paulo  Lamac.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

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

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

3.606/2012  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  e  3.614/2012  (Deputado  Sebastião
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Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os

Projetos de Lei nºs 3.296, 3.392 e 3.504/2012 são retirados da pauta, atendendo-se a

requerimentos  do  Deputado  Glaycon  Franco,  aprovados  pela  Comissão.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade,  em turno único,  do Projeto  de Lei  nº  3.606/2012

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.614/2012, é deferido o pedido de vista

do  Deputado  André  Quintão.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Zé Maia.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e  os  Deputados  Almir  Paraca  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,

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

Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais  designou o relator  citado a seguir:  Projetos de Lei  ns

113/2011 e 3.078/2012, no 1º  turno (Deputado Pompílio  Canavez).  Passa-se à 3ª

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

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

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Doutor  Wilson  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  no
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Município  de  Muriaé,  para  debater  a  aplicação  dos  recursos  destinados  pelos

Governos Federal e Estadual para a realização de obras de combate a enchentes;

Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da

Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização no Município  de Prudente  de

Morais,  para  debater  e  buscar  esclarecimentos  sobre  os  impactos  ambientais

causados pela atuação da empresa Incineração e Controle Ambiental - Inca -, nesse

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2012

Às 16h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Ulysses  Gomes  e  Antônio  Carlos  Arantes e Lafayette  de  Andrada (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tiago  Ulisses,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica que termina no dia 6/12/2012 o prazo

para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4 ao Projeto de Lei

nº 3.452/2012 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Suspende-se a reunião. Às

17h57min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Antônio Carlos Arantes, Adalclever Lopes (substittuindo o Deputado Antônio

Júlio,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),  Gustavo  Valadares  (substituindo  o

Deputado João Vítor Xavier, por indicação do BTR) e Elismar Prado (substituindo o
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Deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da Liderança do  PT).  O  Projeto  de  Lei

Complementar nº 24/2012 e os Projetos de Lei nºs 877, 1.369, 1.505 e 1.639/2011 e

2.789, 2.819, 2.869, 3.152, 3.226, 3.250, 3.251, 3.500, 3.507, 3.527 e 3.538/2012 são

retirados de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem

pressupostos regimentais e os Projetos de Lei nºs 2.782 e 3.461/2012 por haverem

sido apreciados em reunião anterior. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto  de  Resolução  nº  3.591/2012,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, dia

6/12/2012, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Tiago Ulisses - João Vítor Xavier.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Às 14 horas, comparece na Câmara Municipal  de Cambuí o Deputado Pompílio

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

Presidente, Deputado Pompílio Canavez, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

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

que a reunião se destina a debater a recuperação e a defesa do Ribeirão das Antas,

que cruza área urbana do Município de Cambuí, e discutir e votar proposições da

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

Sras.  Charlene  Martins,  representando  a  Organização  de  Defesa  Ambiental  de

Cambuí - Odac Mantiqueira; Vanilda Souza, jornalista, e Tatiana Rosa, integrante do

Núcleo  de  Base  do  PT  de  Cambuí,  e  os  Srs.  Amilton  Ferri  Vasconcelos,

Superintendente de Regularização Ambiental - Supram Sul de Minas, representando

o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável;  Alexandre  Augusto  Moreira  Santos,  Presidente  do

Comitê da Bacia do Rio Grande; Celem Mohallem, Presidente do Comitê da Bacia
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Hidrográfica do Rio Sapucaí; Wander Rodrigues Machado, Presidente da Associação

Ecológica Amigos do Rio Sapucaí de Itajubá, e Nilson de Mello Syllas, representando

o Sr. Dirceu Marques Dias, Prefeito eleito de Cambuí, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Sebastião Costa.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Às  16h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

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

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

apreciação do Plenário. A Presidência retira de pauta o Projeto de Lei nº 728/2011,

por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.392/2012, com a Emenda

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  requerimentos  da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que

solicita  seja  realizada audiência  pública da Comissão de Segurança Pública  para
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discutir as condições de funcionamento da Cavalaria Alferes Tiradentes, da Polícia

Militar;  do Deputados Tenente Lúcio e Sargento  Rodrigues  em que solicitam seja

realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para apresentar a

campanha de coleta de assinaturas em apoio ao projeto de lei federal, de iniciativa

popular,  que  tem  como objetivo  endurecer  as  penas  de  crimes  praticados  contra

servidores em atuação na área da segurança pública, juízes, promotores, defensores

públicos,  oficiais  de  justiças  e  outros,  promovida  pelo  Deputado  Estadual  Flávio

Bolsonaro, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7de dezembro de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

10/12/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Sargento Rodrigues e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

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

informa que a reunião se destina a discutir os direitos humanos e a criação do Parque

Nacional  da  Serra do  Gandarela.  O  Presidente  acusa o recebimento  da  seguinte

proposição,  para  a  qual  designou  o  relator  citado  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº

1.346/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Rômulo  Viegas).  A Presidência  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Marcilene  Aparecida  Ferreira,

pesquisadora  do  grupo  de  pesquisa  Direitos  Humanos,  Meio  Ambiente  e

Sustentabilidade da Escola Superior  Dom Helder  Câmara;  Maria  Teresa Viana de

Freitas Corujo, membro da Coordenação do Movimento pela Preservação da Serra

do Gandarela; Gisela Herrmann, membro fundadora da ONG Valor Natural; os Srs.

Padre João, Deputado Federal; Leonardo Cardoso Ivo, Diretor de Áreas Protegidas

do IEF,  representando o Sr.  Adriano Magalhães Chaves,  Secretário  de Estado de
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Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Carlos  Eduardo  Ferreira  Pinto,

Promotor de Justiça e Coordenador Regional das Promotorias de Justiça do Meio

Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba; Flávio Lúcio Braga Cerezo,

Coordenador  Regional  Substituto  da  CR-11,  representando  o  Sr.  Mário  Douglas

Fortini de Oliveira, Coordenador Regional do Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade; e João Pedro Stedile, Membro da Coordenação Nacional do MST,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento

que deu origem ao debate,  tece suas considerações iniciais.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

Deputados Durval Ângelo em que solicita seja encaminhado ao Juiz de Direito Titular

da Vara Agrária e ao Juiz de Direito em cooperação na Vara Agrária de Minas pedido

de  providências  para  suspensão  da  reintegração  de  posse  e  interdito  proibitório

referentes aos processos nºs 02410.092.241-8, 02412.097.452-2 e 02408.103.024-9

em  função  de  a  municipalidade  não  haver  tomado  nenhuma  providência  para  a

proteção  e  acolhimento  de  crianças  e  adolescentes,  idosos,  deficientes  físicos,

doentes e grávidas, como requisitado por este juízo e para se evitar conflito e maiores

consequências; sejam encaminhadas aos 53 deputados federais e aos 3 senadores

por Minas Gerais as notas taquigráficas da 37ª Reunião Extraordinária da Comissão

de Direitos Humanos com pedido de providências para a defesa da criação do Parque

Nacional do Gandarela na forma do projeto 2, já aprovado pelo Governo de Minas

Gerais; sejam encaminhadas, para adoção de providências, as notas taquigráficas da

37ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  às  seguintes

autoridades e entidades: - Secretaria de Estado de Meio Ambiente; - Coordenadoria

Regional das Promotorias  de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios das

Velhas e Paraopeba; - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; -

Grupo  de  Pesquisa  de  Direitos  Humanos,  Meio  Ambiente  e  Sustentabilidade  da

Escola Superior  Dom Helder Câmara; -  Movimento pela Preservação da Serra do
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Gandarela; - ONG Valor Natural; Ministro da Casa Civil da Presidência da República; -

Ministério  Público  Federal;  -  Ouvidoria  Ambiental  do  Estado  de  Minas  Gerais;  -

Governador do Estado; - Ministra de Meio Ambiente; - Ministro de Minas e Energia;

seja encaminhada manifestação de repúdio à Vale S.A. pela sua atuação na tentativa

de alterar os limites de demarcação do Parque Nacional do Gandarela, fixados em

estudos originais para criação desse parque; Rogério Correia em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  para

debater e obter esclarecimentos sobre o contingenciamento, por parte do Governo do

Estado,  de  recursos  destinados  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, inclusive os reservados ao combate de incêndios e os

oriundos da compensação ambiental, previstos na Lei Federal 9.885/2000, bem como

os  direitos  humanos  violados  por  conta  desse  contingenciamento;  seja  realizada

reunião de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, para debater e obter

esclarecimentos sobre as intervenções e desapropriações na Avenida Dois, entre os

Bairros Milanes e Colorado, localizados na região do Ressaca, bem como os direitos

humanos violados por conta dessas intervenções; Rogério Correia em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, para

debater e obter esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 3.405/2012, que dispõe

sobre a remarcação da área e perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco,

nos  Municípios  de  Ouro  Branco  e  Ouro  Preto,  bem  como  os  direitos  humanos

violados  por  conta  dessa  remarcação.  Registra-se  a  presença  do  Deputado

Adalclever  Lopes.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11de dezembro de 2012.

Fred Costa, Presidente.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/12/2012

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Antônio Júlio, João Vítor Xavier e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Zé
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Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Sebastião  Costa  e  Bruno  Siqueira.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e

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

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

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

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012

na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: Deputado Zé Maia); e

pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.875/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado João Vítor

Xavier, em virtude de redistribuição) e 3.392/2012 com a Emenda nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça (relator: Deputado João Vítor Xavier). Passa-se à 2ª Fase

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

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.911 e 3.913/2012. Cumprida a finalidade

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

reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, convoca os membros da Comissão para

as reuniões extraordinárias dos dias 11 a 14/12/2012, às 10, 14 e 20 horas, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Luzia Ferreira e

Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da

Liderança do BTR) e o Deputado Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Henrique, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

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

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatoras as Deputadas citadas

a seguir:  Projeto de Resolução nº 3.529/2012 e Projetos de Lei nºs 3.483,  3.487,

3.492 e 3.533/2.012 (Deputada Luzia Ferreira); Projetos de Lei nºs 2.649/2011, 3.106,

3.373, 3.440 e 3.454/2012 (Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por  sua vez,  o Projeto de Resolução nº 3.529/2012 e os  Projetos  de Lei  nºs

2.649/2011,  3.106,  3.373,  3.440,  3.454,  3.483,  3.487,  3.492  e  3.533/2.012,  que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para as próximas reuniões extraordinárias de logo mais às 14h30min e

20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Rômulo Viegas - João Vítor Xavier.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa,

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

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

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

Comissão.  Suspende-se  a  reunião.  Reabertos  os  trabalhos  às  17h55min,  estão

presentes os Deputados Célio Moreira, Gustavo Corrêa e Sávio Souza Cruz. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº
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3.405/2012,  no  2º  turno,  é  retirado  de  pauta  por  determinação  do  Presidente  da

Comissão  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais;  e  os  Projetos  de  Lei  nºs

142/2011  e  3.614/2012,  no  2º  turno,  são  retirados  de  pauta  a  requerimentos  do

Deputado Gustavo Corrêa aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.436/2011 na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: Deputado Gustavo Corrêa).

A Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 20 horas, convoca-os para

as reuniões extraordinárias de amanhã, às 10h30min, às 14h30min e às 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Corrêa - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTOS

Nº  4.030/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implantação  de  um  centro  socioeducativo  em  Barbacena.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº  4.031/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a contratualização

do Hospital Cura D'Ars, localizado no Município de Maxacalis, por meio do Programa

de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde

- Pro-Hosp. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.032/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

viabilizar a implantação de um centro de referência indígena na Capital dotado de

infraestrutura  adequada  e  com  condições  de  atender  a  demandas  da  população

indígena.

Nº  4.033/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para
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uma atuação conjunta com a Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de

Belo Horizonte a fim de viabilizar a implantação de centro de referência indígena na

Capital dotado de infraestrutura adequada e com condições de atender a demandas

da população indígena.

Nº  4.034/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

implantar,  na  Casa  dos  Direitos  Humanos,  núcleo  ou  espaço  específico  para

atividades de articulação e desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a

população indígena do Estado.

Nº  4.035/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

implantar oficinas voltadas para os jovens e adolescentes indígenas, especialmente

os que residem em Belo Horizonte e Região Metropolitana, para o desenvolvimento

de atividades  com foco no fortalecimento  da  cultura indígena e  na  prevenção de

situações de vulnerabilidade social. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.036/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

inclusão  dos  alunos  de  escola  família  agrícola  como  beneficiários  do  Programa

Poupança Jovem e da inclusão do Município de Capelinha nesse Programa. (-  À

Comissão de Esporte.)

Nº  4.037/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  da  Agricultura  pedido  de  providências  para  apoiar  as

organizações produtivas de mulheres rurais com vistas ao fortalecimento das cadeias

produtivas  para  as  quais  elas  contribuem,  à  produção  agroecológica,  à

comercialização dos produtos orgânicos, à difusão das ideias relativas ao consumo

consciente  e  solidário  e  à  organização  de  redes  de  compartilhamento  de

experiências,  troca  de  produtos  e  difusão tecnológica.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº  4.038/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  agilizar  a

definição da forma de operacionalização para a concessão de microcrédito, no âmbito
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da Ação 1160 - Travessia Renda -, bem como estudo sobre a viabilidade de ampliar

as metas dessa ação para incorporar a concessão de microcrédito.

Nº  4.039/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

agilizar a definição da forma de operacionalização para a concessão de microcrédito,

no âmbito da Ação 1160 - Travessia Renda -, bem como estudo sobre a viabilidade de

ampliar as metas dessa ação para incorporar a concessão de microcrédito.

Nº  4.040/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

incluir o Município de Capelinha no projeto Porta a Porta em 2013. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº  4.041/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Saúde, de Desenvolvimento Social  e  de Esportes

pedido de providências para intensificar a abordagem, o acolhimento e o tratamento

de usuários  de  drogas  e  dependentes  químicos em situação de  rua,  de  forma a

qualificar as intervenções e a possibilitar a realização de ações conjuntas e a maior

integração entre as áreas de saúde e trabalho.

Nº  4.042/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Saúde, de Desenvolvimento Social  e  de Esportes

pedido de providências para elaborar, de forma articulada e intersetorial, estudo sobre

a viabilidade de implantação de centro regional de atenção integrada à criança e ao

adolescente usuário de álcool  e outras drogas,  com previsão de alternativas para

abrigo e acolhimento dessas pessoas. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  4.043/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para dedicar

especial  atenção à  aplicação  dos recursos  da  Ação 1231 na execução  de aterro

sanitário  no  Município  de  Capitólio,  bem  como  na  elaboração  de  projeto  de

engenharia  e  construção  de  aterro  sanitário  microrregional  e  estímulo  ao

desenvolvimento sustentável do Município de Januária.

Nº  4.044/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para apoiar, em
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todas as regiões administrativas do Estado, a estruturação de fóruns regionais "Lixo e

cidadania" para estimular e valorizar a atuação dos catadores e sua inserção nos

sistemas de gestão de coleta seletiva e de reciclagem de materiais. (- Distribuídos à

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  4.045/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Emater-MG pedido de informações sobre a execução e resultados da

Ação 4147 - Criação de Pequenos Animais - Piscicultura, do PPAG 2012-2015, no

exercício de 2012. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  4.046/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para que seja dada

prioridade, na contratação para a realização do diagnóstico da produção cafeeira no

Estado, às instituições de pesquisas públicas situadas no Estado . (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº  4.047/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de providências para a implantação de

centro de referência da juventude em cada macrorregião de planejamento do Estado.

(- À Comissão de Esporte.)

Nº  4.048/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedido de providências para

que seja dado apoio financeiro à realização das próximas edições da Feira Estadual

de Agricultura Familiar, evento que ocorre anualmente no Estado. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº  4.049/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  para  o  Idoso  pedido  de

providências para a realização de gestão junto aos Municípios com mais de 50 mil

habitantes, com vistas à implantação de centros-dia para pessoa idosa no âmbito da

proteção social de média complexidade, com recursos do Piso Mineiro de Assistência

Social,  observando-se as diretrizes  do  Ministério  do Desenvolvimento  Social.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Nº  4.050/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social ofício informando a inclusão
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de  quatro  ações  no  Programa  011  -  Assistência  Social  e  Direitos  Humanos  -,

destinadas  ao  Programa  de  Proteção  a  Vítimas  e  Testemunhas  Ameaçadas;

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte; Programa de

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos; e Abrigo/Acolhimento Provisório, e

pedido  de  providências  para  o  remanejamento,  para  as  mencionadas  ações,  dos

recursos previstos na Ação 4204 - Proteção de Direitos Humanos - para o exercício

de 2013. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.051/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de providências para que a temática

da juventude rural, incluindo todos os seus segmentos, seja contemplada como eixo

de discussão da 3ª Conferência Estadual da Juventude, a ser realizada em 2013, e

para que essa Secretaria apoie os Municípios na realização das etapas preparatórias

para a conferência estadual. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  4.052/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  promova

estudos para a formulação da política prevista na Lei nº 20.368, de 2012, que institui

o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais,  para que os grupos e

mestres que constituem o referido Patrimônio sejam identificados e possam receber

incentivo do Estado. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  4.053/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Iter-MG  pedido  de  providências  para  elaborar  e  divulgar  o

diagnóstico dos diversos programas de acesso à terra desenvolvidos no Estado por

meio de programas e ações das esferas federal e estadual. (- À Comissão de Política

Agropecuárial.)

Nº  4.054/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iepha-MG pedido de providências para que seja dada prioridade à

restauração da Igreja de São Gonçalo do Rio das Pedras, constante da Ação 1259 -

Minas Patrimônio Vivo -, do Programa Estruturador 009 - Circuitos Culturais de Minas

Gerais -, com a conclusão das obras em 2013. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  4.055/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam
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realizados  estudos com vistas  à  ampliação do número de cargos  de  Escrivão de

Polícia.

Nº  4.056/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para que sejam

realizardos estudos com vistas à ampliação do número de cargos de Escrivão de

Polícia.

Nº  4.057/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam

realizados  estudos com vistas  à  ampliação do número de cargos  de  Escrivão de

Polícia.

Nº  4.058/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  sejam

realizados  estudos com vistas  à  ampliação do número de cargos  de  Escrivão de

Polícia. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.059/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de informações sobre as unidades de conservação com

regularização fundiária prevista para o próximo ano, demandando que os recursos

destinados à regularização fundiária das rereridas unidades constantes na Ação 4060

- Gestão das Unidades de Conservação - sejam remanejados para a ação decorrente

da restauração da Ação 4038 - Regularização Fundiária de Unidades de Conservação

-, para que sejam executados em seu escopo.

Nº  4.060/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de informações sobre as atividades e

os resultados da Ação 4080 - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas -, PPAG 2012-

2015, no exercício de 2012.

Nº  4.061/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de informações sobre as atividades e

os resultados da Ação 4109 -  Implantação de Projetos  em Territórios de Povos e

Comunidades Tradicionais, do PPAG 2012-2015, no exercício de 2012.

Nº  4.062/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iter-MG pedido de informações sobre a não execução dos recursos
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alocados na Ação 4085 para o exercício de 2012.

Nº  4.063/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações acerca da gestão das

escolas indígenas especialmente no que concerne ao corpo docente e aos conteúdos

curriculares.

Nº  4.064/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  as  ações

executadas e programadas para a educação infantil, em cooperação técnica com os

Municípios, nos termos do Plano Decenal de Educação 2011- 2020, bem como sobre

a destinação dos recursos da Ação 2074 - Apoio à Educação Infantil -, que tem como

meta o pagamento de pessoal. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.065/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

avaliada a possibilidade de criação dos cargos de Psicólogo e Assistente Social na

estrutura organizacional da Defensoria Pública, em número suficiente para atuar em

todas as comarcas do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  4.066/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para analisar a

viabilidade de fazer constar, nas próximas revisões do PPAG, a relação dos projetos e

processos associados a cada ação, de modo dar mais transparência ao planejamento

do Estado e facilitar o acompanhamento das políticas públicas.

Nº  4.067/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a publicação

de relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015, a

partir do primeiro relatório de 2013, e aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-

2015, exercícios 2014 e 2015, com informações detalhadas sobre cada ação e outras

que menciona. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  4.068/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências com vistas a que seja

promovida  pela  Superintendência  de  Fomento  e  Incentivo  à  Cultura  capacitação

específica para lideranças indígenas, de modo a informar os participantes sobre a
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legislação  cultural,  bem  como a  inscrever  projetos  nos  programas  de  fomento  e

incentivo à cultura no Estado. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  4.069/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  à

implantação de um plano estadual de atenção à saúde integral da população negra e

quilombola. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.070/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas a que

parte dos recursos acrescentados à Ação 2086 - Operacionalização das Ações do

Consfundeb  e  CAE  -,  do  Programa  701  -  Apoio  à  Administração  Pública  -  seja

utilizada  na  qualificação  das  ações  dos  conselhos  municipais  do  Fundo  de

Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos

Profissionais de Educação e de Alimentação Escolar. (- À Comissão de Educação.)

Nº  4.071/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para que seja dada

prioridade à região  Jequitinhonha/Mucuri  na expansão das  metas físicas da  Ação

1199,  em 2014,  com o fim de proporcionar  a expansão da agricultura irrigada de

forma sustentável. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  4.072/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que o recurso

de R$1.400.000,00 destinado às obras de infraestrutura das escolas da rede pública

estadual, constantes da Ação 4567 - Desenvolvimento da Educação Especial -, do

Programa 271 - Melhoria da Educação Básica -,  integrantes do PPAG 2012-2015,

para  o  exercício  de  2013,  seja  remanejado  para  as  Ações  4593  -  Gestão  da

Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação -  Ensino Fundamental - e 4594 -

Gestão da Infraestrutura do  Sistema Estadual  de Educação -  Ensino  Médio  -,  do

Programa 017 - Pró-Escola. (- À Comissão de Educação.)

Nº  4.073/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e ao Igam pedido de providências para

que proporcionem capacitação aos agentes municipais para que possam apoiar a

elaboração  de  projetos  a  serem  submetidos  ao  Conselho  Gestor  do  Fhidro,
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responsável pelo financiamento dessa ação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  4.074/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Cultura e à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves

pedido de providências para a agilização da construção da praça dos esportes e da

cultura nesse Município, no âmbito do PAC.

Nº  4.075/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de providências para a inclusão do

ciclismo  como  modalidade  esportiva  nos  Jogos  Escolares  de  Minas  Gerais.  (-

Distribuídos à Comissão de Esporte.)

Nº  4.076/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à inclusão

do tema educação física nas atividades de capacitação dos professores das escolas

indígenas promovidas pela referida Secretaria.

Nº  4.077/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação do Município de Ribeirão das Neves pedido

de providências para analisar a viabilidade de ofertar classes de educação infantil nos

Bairros Liberdade, San Marino, San Remo, Vereda e Veneza, nesse Município.

Nº  4.078/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  analisar  a

necessidade  e  a  viabilidade  do  aumento  do  número  vagas  de  ensino  médio  na

Região Metropolitana de Belo Horizonte; da construção de escola de ensino médio na

comunidade de Córrego Narciso, no Município de Araçuaí; da oferta de ensino médio

no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, por meio da implantação desse nível de

ensino na Escola Estadual Henrique Sapori ou da construção de uma nova escola em

local próximo, no caso de a escola não comportar novas turmas ou não ter condições

de ser ampliada. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  4.079/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Feam ofício informando a decisão parlamentar de restaurar a Ação

4040  -  Implantação  e  Gestão  do  Pagamento  por  Serviços  Ambientais  -  Bolsa

Reciclagem -,  no  âmbito  do  Programa 46 -  Qualidade Ambiental  -,  com recursos

parciais da ordem de R$1.000.000,00, em atenção às reivindicações apresentadas no
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processo de revisão do PPAG, e pedido de providências para que sejam direcionados

suplementarmente à execução dessa ação, em 2013, R$3.500.000,00, alocados na

Ação 1231 -  Redução e  Valorização de Resíduos -,  destinados  ao subprojeto  do

Bolsa  Reciclagem,  como  forma  de  inteirar  os  recursos  programados  de

R$4.500.000,00 para 2013, conforme meta aprovada pelo governo do Estado para o

pagamento de serviços ambientais às associações e cooperativas de catadores de

materiais  recicláveis  habilitadas  para  os  benefícios  do  Bolsa  Reciclagem.  (-  À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  4.080/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Ruralminas  ofício  informando  que  este  parlamento  aprovou

emendas ao PPAG e ao Orçamento do Estado, as quais acrescentam a região do

Jequitinhonha/Mucuri,  com  meta  financeira  de  R$80.000,00,  à  Ação  1084  -

Implantação de Barragens, e que essas emendas destinaram, do total do objeto do

gasto  previsto,  uma  parcela  a  cada  um  dos  cinco  itens  mencionados  a  seguir:

R$20.000,00  para  construir  barragens  nos  Rios  Gravatá  e  Piauí  e  pequenas

barragens  nos  córregos  dessas  bacias  hidrográficas;  R$10.000,00  para  apoiar

financeiramente a aquisição de tratores e patrulhas mecanizadas, a fim de possibilitar

a  construção  de  barragens  e  barramentos  no  Município  de  Virgem  da  Lapa;

R$30.000,00 para construir barragens de uso misto ou não nos rios da região do Vale

do Jequitinhonha/Mucuri e distribuir a água às comunidades rurais; R$10.000,00 para

construir barraginhas de contenção e barragens mistas nas grotas (em terra e em

concreto), infraestrutura para captação de água dos córregos para armazenamento

nas  barragens  de  argila,  a  fim  de  atender  o  Município  de  Virgem  da  Lapa;

R$10.000,00 para construir pequenas barragens no Córrego Água Suja, no Ribeirão

dos Gangorras, do Barbosa, do Bem Querer, além de 40 barraginhas em diversos

grupos de comunidades rurais; e pedido de providências para que se empenhe na

execução do objeto da ação.

Nº  4.081/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Emater-MG ofício  informando-a de que este parlamento  aprovou

emenda  ao  PPAG  que  restaura  a  Ação  4051  -  Apoio  à  Implantação  de  Redes

Domiciliares de Abastecimento de Água -, com as mesmas metas físicas e financeiras
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previstas para o ano de 2012 e seguintes, para o exercício de 2013, 2014 e 2015, e

pedido de providências para que se empenhe na execução do objeto da ação.

Nº  4.082/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Ruralminas  ofício  informando  que  este  parlamento  aprovou

emendas  ao  PPAG  e  ao  Orçamento  do  Estado,  acrescentando  a  região  do

Jequitinhonha/Mucuri, da Ação 1375 - Construção de Reservatórios -, uma unidade à

meta física e R$10.000,00 à meta financeira, com especificação do objeto do gasto

destinado a fornecer água para consumo humano, para dessedentação animal e para

produção agrícola na comunidade Aguada Nova, no Município de Araçuaí, e pedido

de providências para que se empenhe na execução do objeto da ação.

Nº  4.083/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional ofício informando que este

parlamento aprovou emenda ao Orçamento do Estado que acrescenta R$50.000,00

às metas financeiras da região Jequitinhonha/Mucuri da Ação 1098 - Saneamento de

Minas  -  e  que  essa  emenda  destinou,  do  total  do  objeto  do  gasto  previsto,

R$10.000,00 a cada um dos itens que menciona, relacionados com o abastecimento

de água de diversas comunidades em diferentes Municípios.

Nº  4.084/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Agricultura

pedido  de  providências  para  que  a  Ação  Cadastro  de  Agroindústria  de  Pequeno

Porte,  para  cuja  reinclusão  no  Programa  161  -  Desenvolvimento  Sustentável  da

Agricultura Familiar - foi apresentada emenda, tenha sua execução no exercício de

2013  realizada  diretamente  pelos  órgãos  do  governo,  evitando-se  repasses

volumosos a um só Município. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  4.085/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a elaboração de

planejamento  das  intervenções  de  melhoria  da  infraestrutura  e  de  ampliação das

escolas família agrícola conveniadas, em conjunto com a Amefa. (- À Comissão de

Educação.)

Nº  4.086/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  ofício  informando  que
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foram alocados e especificados recursos orçamentários no valor de R$ 250.000,00 na

Ação 1079 - Vida no Vale -, para instalação de módulos sanitários em comunidades

rurais e urbanas de baixa renda do Município de Itambacuri, em atendimento a pleito

apresentado durante  processo de revisão do PPAG 2012-2015,  exercício  2013,  e

pedido de providências para que dê especial atenção para que a execução se dê nos

moldes expressos na finalidade da ação 1098 - Saneamento de Minas -, de forma a

atender as localidades acima mencionadas.

Nº  4.087/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à inclusão do

Hospital Carlos Chagas - Fundação Comunitária de Saúde de Candeias - no Pro-

Hosp, para que seja ampliarda sua capacidade de atendimento, fundamentalmente à

população idosa.

Nº  4.088/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  providências  para  que  dê  celeridade  à

conclusão das obras de construção da estação de tratamento de esgoto no Bairro

Veneza, em Ribeirão das Neves. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  4.089/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja realizada gestão do Estado junto aos Municípios que ainda não implantaram

o centro de referência de assistência social com vistas a estimular a adesão à política

de assistência social.

Nº  4.090/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Conselho Estadual  de  Assistência Social  pedido de  providências

para que seja realizada gestão junto aos conselhos municipais de assistência social

dos  Municípios  que ainda não implantaram o centro  de  referência  de  assistência

social com vistas a estimular a adesão à política de assistência social.

Nº  4.091/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja realizada gestão junto aos Municípios com mais de 50 mil habitantes com

vistas à implantação de centros-dia para pessoas idosas no âmbito da proteção social

de média complexidade, com recursos do Piso Mineiro de Assistência Social, e para
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que seja realizado estudo ou diagnóstico sobre o fenômeno da violência doméstica

contra essas pessoas. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  4.092/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a execução, a

partir do início do ano letivo, em parcelas concomitantes aos repasses realizados pelo

FNDE, dos recursos destinados à suplementação da alimentação escolar  para as

escolas indígenas e para a realização de estudos sobre o atendimento das demandas

de suplementação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e de

diagnóstico sobre o aporte promovido pelos Municípios nessa suplementação, com

envio do resultado desses estudos e desse diagnóstico a esta Casa. (- À Comissão

de Educação.)

Nº  4.093/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

empenhar-se mais na efetivação das ações direcionadas à organização, à ampliação,

à articulação e ao fortalecimento da rede de proteção e atendimento da mulher vítima

de violência no Estado. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.094/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que  seja  realizado  estudo  sobre  a  implantação  de  núcleos  regionais  para  o

atendimento pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de

Morte  em  Municípios  com  maiores  índices  de  vitimização  e  de  envolvimento  de

adolescentes em atos infracionais. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  4.095/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Ruralminas pedido de providências para a priorização, no âmbito da

Ação 4127 - Conservação de Estradas Vicinais -, do PPAG, dos trechos entre Virgem

da Lapa e o Distrito de São João do Vacaria, entre Virgem da Lapa e o Povoado

Santana, entre Virgem da Lapa e a Comunidade Funil, entre o Distrito de São João do

Vacaria e o Povoado Lavrinha e entre Virgem da Lapa e a Escola Família Agrícola.

Nº  4.096/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Ruralminas  pedido  de  providências  para  a  inclusão  do trecho da

rodovia  entre  Capitólio  e  Guapé  no  âmbito  do  planejamento  da  Ação  4127  e  a
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realização de gestões junto ao Município de Capitólio para dar orientações sobre os

procedimentos para solicitação da referida inclusão. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)

Nº  4.097/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig e à Prefeitura Municipal  de Ribeirão das Neves pedido de

providências para a melhoria da iluminação pública em vias dos Bairros Veneza e

Florença, nesse Município. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.098/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Agência  Reguladora  dos  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre o

cumprimento, pela Copasa-MG, do cronograma das obras de construção da estação

de tratamento de esgoto no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, a situação da

obra e a previsão para seu término.

Nº  4.099/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre o cronograma das obras de

construção da estação de tratamento de esgoto no Bairro Veneza, em Ribeirão das

Neves, e a previsão para seu término. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.100/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à

adequação  dos  estabelecimentos  prisionais  do  Estado  para  o  cumprimento  de

medidas  privativas  de  liberdade  por  presos  maiores  de  60  anos,  na  forma

preconizada  pelo  art.  82,  §  1º,  da  Lei  de  Execução  Penal.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº  4.101/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a ampliação

progressiva  de  vagas  na Escola de Formação e  Desenvolvimento  Profissional  de

Educadores e de cursos e ações de capacitação de professores para o ensino da

história  e  da  cultura  africana  e  afro-brasileira  e  a  educação  para  as  relações

etnorraciais  e para a divulgação das melhores experiências  de implementação da

referida lei no Estado.

Nº  4.102/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a criação de

olimpíada de conhecimento para alunos selecionados entre os que apresentam bom

desempenho  na  rede  pública  de  educação  básica  do  Estado.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Educação.)

Nº  4.103/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

garantir a implementação do Plano de Enfrentamento da Mortalidade da Juventude

Negra, de modo a apoiar e a acompanhar crianças, adolescentes e jovens negros,

especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Nº  4.104/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas à ampliação das atividades de formação e à capacitação para a prevenção e o

enfrentamento  do  racismo  institucional.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Nº  4.105/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Ruralminas  pedido  de  providências  para  incluir  a  manutenção

periódica de estradas rurais e vicinais do Município de Araçuaí no âmbito da Ação

4127, do PPAG 2012-2015, e para orientar a Prefeitura desse Município quanto aos

procedimentos  necessários  à  inclusão  dessas  estradas  na  referida  ação.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº  4.106/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para a realização de

estudo  sobre  o  atendimento  das  demandas  de  suplementação  dos  recursos  do

Programa Nacional  de  Alimentação Escolar  e  de  diagnóstico  sobre  o  aporte  feito

pelos  Municípios  nessa  suplementação  e  para  a  remessa  dos  resultados  desse

estudo e desse diagnóstico a esta Casa. (- À Comissão de Educação.)

Nº  4.107/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

fortalecimento da política de promoção da igualdade racial por meio da ampliação de

ações  afirmativas,  com  vistas  a  assegurar  a  igualdade  de  oportunidades.  (-  À

Comissão de Direitos Humanos.)
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Nº  4.108/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de providências com vistas a que dê

apoio técnico e financeiro para a execução das obras de reforma do Estádio Amâncio

Cassini, em Piumhi. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  4.109/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

ampliar  a  participação  de  pessoas  negras  na  publicidade  institucional  da

administração pública estadual, estimular a implementação de ações semelhantes no

setor privado e fortalecer as organizações de mídia negra.

Nº  4.110/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Coordenadoria  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  pedido  de

providências  para  empenhar-se  mais  na  efetivação  das  ações  direcionadas  à

organização, à ampliação, à articulação e ao fortalecimento da rede de proteção e

atendimento da mulher vítima de violência no Estado. (- Distribuídos à Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº  4.111/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para que envide esforços

em prol da implementação dos postos de remessa, recepção de dados e impressão

de certidão de nascimento conectados às serventias de registro civil  das pessoas

naturais,  denominados "unidades interligadas",  nos estabelecimentos de saúde do

Estado que realizam partos, nos termos do Provimento nº 13, de 2010, do Conselho

Nacional de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  4.112/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil pedido de providências para a melhoria da infraestrutura

das delegacias especializadas de atendimento ao idoso, bem como para a ampliação

e  a  qualificação  de  recursos  humanos,  especialmente  para  a  implementação  do

Projeto Mediar.

Nº  4.113/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a melhoria

da infraestrutura das delegacias especializadas de atendimento ao idoso, bem como

para  a  ampliação  e  a  qualificação  de  recursos  humanos,  especialmente  para  a
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implementação do Projeto Mediar.

Nº  4.114/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a realização

de estudo sobre a ampliação do escopo da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade -,

do PPAG 2012-2015, de forma a acolher a participação da comunidade na articulação

dos eventos de prevenção à criminalidade.

Nº  4.115/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a realização

de  estudo  sobre  a  implantação  de  ações  de  prevenção  à  criminalidade  em

comunidades indígenas,  com atividades  de mediação de conflitos, e do  programa

Fica Vivo.

Nº  4.116/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à

realização de estudo para criação de seção de sexologia forense na estrutura do IML

e seja informado à referida Secretaria o acréscimo de R$100.000,00 à Ação 1111,

para a capacitação de profissionais do IML em sexologia forense.

Nº  4.117/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil pedido de providências com vistas à realização de estudo

para criação de seção de sexologia forense na estrutura do IML e seja informado à

referida Polícia o acréscimo de R$100.000,00 à Ação 1111, para a capacitação de

profissionais do IML em sexologia forense. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  4.118/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que,  na

organização anual do quadro de pessoal das escolas da rede estadual, haja previsão

de distribuição de docentes em número suficiente para atendimento específico dos

alunos do Programa de Intervenção Pedagógica e para que sejam realizados estudos

sobre a extensão do referido programa ao ensino médio.

Nº  4.119/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à

disponibilização de profissionais das áreas de psicologia e assistência social  para
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colaborar na ação Rede de Acompanhamento Social nas Escolas, do Programa 015 -

Educação para Crescer -, constante do PPAG 2012-2015. (- Distribuídos à Comissão

de Educação.)

Nº  4.120/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

implementar programa de incentivo aos Municípios que instituírem equipe nos centros

de referência de assistência social a fim de realizar o acompanhamento social nas

escolas municipais e estaduais. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  4.121/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

divulgar  o  selo Quilombos  do Brasil  como referência de  origem da produção das

comunidades em diversas cadeias produtivas. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.122/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Agricultura

pedido de informações sobre as razões da transferência dos recursos alocados na

Ação  4087  -  Cadastro  de  Agroindústria  de  Pequeno  Porte  -,  no  montante  de

R$100.000,00, para a Prefeitura Municipal de Candeias no exercício de 2012.

Nº  4.123/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a

implementação das propostas de diretrizes para a educação no campo sugeridas pelo

grupo de trabalho Educação no Campo.

Nº  4.124/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e ao Instituto Mineiro de Gestão das

Águas  pedido  de  informações  sobre  o  enquadramento  dos  corpos  de  água  da

microbacia onde se localiza o Município de Itaobim.

Nº  4.125/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de informações sobre o detalhamento

da execução da Ação 4680 - Divulgação Governamental -, em 2012, e a proposta de

execução dessa ação para o ano de 2013.

Nº  4.126/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre a eficácia e
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a efetividade do Programa 034, denomindado Minas mais Segura, do PPAG 2012-

2015,  no  que  se  refere  aos  resultados  de  suas  ações  e  à  consecução  de  seus

objetivos durante o ano de 2012. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.127/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais

pelos 33 anos de atividades operacionais no Estado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.128/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a UFV, a UFMG, a Ufla, a UFTM e a Escola de Governo

Professor Paulo Neves de Carvalho por alcançarem nota máxima no Índice Geral de

Cursos, indicador utilizado pelo MEC para avaliar a qualidade dos cursos de ensino

superior. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.129/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itutinga pelos 59 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.130/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Bocaina  de  Minas  pelos  59  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 4.131/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Várzea  da  Palma  pelos  59  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 4.132/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Nazareno  pelos  59  anos  de  emancipação

desse Município.

Nº 4.133/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Santana  do  Jacaré  pelos  59  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 4.134/2012, da Deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Belo Horizonte pelos 115 anos de fundação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.135/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  à  Coordenadoria  Regional  das



1566
____________________________________________________________________________

Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias do Rio das Velhas e Paraopeba,

à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério Público Federal, à Ouvidoria

Ambiental do Estado de Minas Gerais, ao Governador do Estado e aos Ministérios do

Meio  Ambiente  e  de  Minas  e  Energia  as  notas  taquigráficas  da  37ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a criação do Parque

Nacional da Serra do Gandarela.

Nº 4.136/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de repúdio à Vale S. A. por sua tentativa de alterar a demarcação do

Parque Nacional do Gandarela, cujos limites foram fixados em estudos originais para

criação desse parque.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.002/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  do  Povoado  dos  Garcias,  com sede no

Município de Monte Alegre de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.002/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário do Povoado dos Garcias, com sede no Município de Monte

Alegre de Minas.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 19 veda a remuneração de

seus diretores, e o art.  32, § 1º,  determina que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.002/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

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

Siqueira - André Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.733/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública o Espaço Alternativo Cultural contra as Drogas, com sede no Município de

Ituiutaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.733/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Espaço Alternativo Cultural contra as Drogas, com sede no Município de Ituiutaba.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina  (ver  alteração  de

31/3/2012),  no  art.  11,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 32, parágrafo único, que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  sócios,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.733/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

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

Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.363/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Apoio  Popular  -  IAP  -,  com  sede  no

Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.363/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Apoio Popular - IAP -, com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir para o desenvolvimento

nas áreas de educação, saúde e esportes da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição mantém uma rádio comunitária para a divulgação

de  atividades  de  ensino,  esporte,  lazer  e  informações  gerais;  presta  assistência
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social; apoia a educação por meio de bolsas de estudos; combate a pobreza; realiza

programas de requalificação profissional do trabalhador e de inclusão de pessoa com

deficiência no mercado de trabalho; defende a preservação do meio ambiente e o

desenvolvimento sustentável; divulga valores universais como ética, paz, cidadania e

democracia.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da instituição ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  referido  Instituto,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.363/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.485/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Academia de Letras de Pará de Minas, com sede no Município de

Pará de Minas.

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

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.485/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia de Letras de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  5º,  §  1º,  veda  a

remuneração  de  seus  diretores;  e  o  art.  11  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade ou associação sem

fins lucrativos e com objetivos idênticos ou correlatos aos da Academia.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.485/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - André Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.537/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Santa Cruz, com sede no Município de Campo Belo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.537/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Santa  Cruz,  com  sede  no  Município  de  Campo  Belo,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo prestar assistência às pessoas em

condições de vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição promove a construção da cidadania em todos os

níveis; atende famílias com ações que possibilitem a melhoria de suas condições de
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vida;  presta assistência  aos mais  carentes por  meio de distribuição de alimentos,

medicamentos, vestuário e moradia; combate a fome e a pobreza,  incentivando a

geração de renda e o desenvolvimento de atividades produtivas; acolhe dependentes

químicos e moradores de rua, apoiando sua recuperação.

Tendo em vista o relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela Associação Santa

Cruz em favor dos menos favorecidos do Município de Campo Belo, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.537/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Braulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.580/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

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

- com sede no Município de Palma.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2012 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.580/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - com sede no Município de

Palma.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  21,  §  2º,  veda  a

remuneração de seus  dirigentes;  e  o  art.  56,  parágrafo  único,  determina que,  na

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

congênere ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.580/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis,  relatora - Glaycon Franco - Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - André Quintão .

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.588/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Centro de Apoio às Entidades Comunitárias e Sociais - Caecs -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.588/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro  de  Apoio  às  Entidades  Comunitárias  e  Sociais  -  Caecs  -,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 veda a remuneração de

seus dirigentes; e o art. 36, § 2º, determina que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.588/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.589/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Comunitária Yochanan, com sede no Município de

São João del-Rei.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.589/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Yochanan, com sede no Município de São João del-Rei.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que,  no estatuto constitutivo da instituição,  o  art.  46  determina que,  na

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

congênere,  com registro  no  Conselho Nacional  de  Assistência  Social  e  finalidade

semelhante à da associação dissolvida; e o art.  47 veda a remuneração de seus

diretores e conselheiros.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.589/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.227/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson, a proposição em epígrafe visa alterar o art.

2º da Lei Estadual nº 13.465, de 12/12/2000, que estabelece o conceito de pessoa

com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  4/8/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Cabe a  esta  Comissão analisar,  preliminarmente,  a proposição ora apresentada

quanto aos seus aspectos jurídico,  constitucional  e legal,  nos termos do art.  188,

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

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  objetiva  enquadrar  na  condição  de  pessoa  com

deficiência o indivíduo que, submetido à cirurgia de laringectomia total, tenha perdido



1575
____________________________________________________________________________

a  fala  ou  tenha  passado  a  necessitar  da  utilização  de  prótese  vocal  para  se

comunicar.

A justificação apresentada pelo Deputado baseia-se no fato de que a cirurgia de

laringectomia total,  ao promover a remoção total da laringe, quase sempre implica

perda da capacidade de falar.

O  Deputado  relata,  ainda,  que  são  raros  os  casos  nos  quais  os  pacientes

submetidos à referida cirurgia conseguem recuperar a capacidade de falar, mesmo

com a realização de fisioterapia e utilização de prótese vocal pós-laringectomia, com

adaptadores avulsos.

Apresentada uma breve síntese da proposição, passamos a sua análise.

Inicialmente,  não  há  dúvidas  de  que  a  matéria  constante  da  proposta  é

extremamente  relevante,  não  apenas  por  sua  envergadura  constitucional,  mas,

também,  por  relacionar-se  com  a  saúde,  a  proteção  e  a  integração  social  das

pessoas  com  deficiência,  valores  intimamente  atrelados  à  dignidade  da  pessoa

humana, um dos fundamentos que a Constituição da República Federativa do Brasil

de 1988 proclama em seu art. 1º (inciso III), em prol da consolidação de verdadeiro

Estado Democrático de Direito.

A competência,  pois,  é  de  natureza  concorrente,  competindo  a  todos  os  entes

federativos (art.  24  da  Constituição da República)  legislar  sobre defesa da saúde

(inciso XII  do art.  24) e proteção e integração social das pessoas com deficiência

(inciso XIV do art.  24).  Destarte, não vislumbramos a invasão de competência de

iniciativa  privativa,  também  tendo em vista  que as  matérias  inseridas  no  bojo  da

proposição  em  causa  não  se  encontram  no  âmbito  da  disposição  do  art.  66  da

Constituição do Estado.

Nessa esteira, a União aprovou a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989, que dispõe

sobre  o  apoio  às  pessoas  com  deficiência  e  sua  integração  social,  sobre  a

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde

-, além de dar outras providências. O ato legislativo em questão objetiva estabelecer

normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais da

pessoa com deficiência e sua efetiva integração social (art. 1º).

No  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  objetivando  concretizar  os  comandos
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normativos  estabelecidos  na  própria  Constituição  Estadual,  especialmente  os

constantes no parágrafo único do art. 218 e no “caput” do art. 224, foram aprovadas

diversas leis relacionadas à proteção e à integração social da pessoa com deficiência.

Diante  do  exposto,  quanto  ao  aspecto  jurídico-constitucional,  a  proposição  se

encontra em compatibilidade com o ordenamento jurídico.

Contudo, o projeto necessita de adequações em sua redação para impedir que a

alteração da Lei Estadual nº 13.465, de 12/1/2000, restrinja o conceito de deficiente

físico decorrente da redução ou ausência da capacidade de fala.

Por isso, sugere-se o Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, o qual assegura o

objetivo  almejado  pela  proposição  sem  restringir  o  conceito  de  deficiência  física

causada pela perda ou diminuição da fala.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.227/2011 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000,

que estabelece o  conceito de  pessoa com deficiência  para  fins  de concessão de

benefícios pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, o

seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (...)

Parágrafo único - Entre as deficiências de fala previstas no inciso I, “caput”, inclui-se

a causada pela cirurgia de laringectomia total seguida de perda total da capacidade

de falar  ou da necessidade de utilização de prótese vocal  pós-laringectomia, com

adaptadores avulsos.”.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.542/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  torna

obrigatória  a  oferta  de  acompanhamento  médico  na  especialidade  de  geriatria  e

gerontologia nos asilos, instituições de longa permanência para idosos e similares.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2011, a proposição foi distribuída para

as Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Agora,  cabe  a  esta  Comissão  analisar  os  aspectos  jurídico-constitucionais  da

medida, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,  “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Segundo o art.  1º  do projeto,  todos os estabelecimentos que ofereçam amparo,

proteção, hospedagem, abrigo ou internação a idosos deverão contar com médicos

especializados em geriatria  e gerontologia,  ou com residência  nessas áreas,  para

acompanhamento  dos  idosos  atendidos.  O  §1º  do  citado  dispositivo  prevê

atendimento,  no  mínimo,  semanal.  O  art.  2º,  por  sua  vez,  prevê  que  o

descumprimento da lei implicará a interdição da instituição.

No que diz respeito à competência legislativa para disciplinar a matéria contida no

projeto,  poder-se-ia  argumentar  que  o  Estado  estaria  habilitado  a  exercê-la  com

respaldo no art. 24, inciso XII, da Constituição da República, segundo o qual compete

à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção

e defesa da saúde.  Não se pode olvidar,  ademais,  que o art.  23 da Constituição

Federal, no inciso II, estabelece que é competência comum da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Entretanto, não obstante seja louvável a medida proposta, vislumbramos óbice à

tramitação do projeto, uma vez que este implica violação ao princípio da separação e

independência entre os Poderes, estatuído no art. 2º da Constituição Federal. Isso

porque a proposição sob análise visa instituir ações eminentemente administrativas,

próprias  do  Poder  Executivo. Nesse  contexto,  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - revisão 2012 prevê ações específicas visando à atenção
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integral do idoso. A primeira, a ação nº 4192, tem a finalidade de prestar assistência

especializada aos idosos, por meio de ações qualificadas por equipe multidisciplinar e

oferta de exames de alta e média complexidades. Adicionalmente, a ação nº 1168 tem

a  finalidade  de  implantar  centros  de  atenção  secundária  à  saúde,  denominados

Centros Hiperdia Minas, propiciando ações especializadas direcionadas à saúde da

população  portadora  de  hipertensão  com  alto  grau  de  risco  cardiovascular  ou

portadora  de  diabetes  com  controle  metabólico  ruim,  integrados  com  a  atenção

primária  e  terciária.  Caso  seja  necessário  o  atendimento  terciário  ou  de  alta

complexidade, o idoso é encaminhado para internação na rede pública hospitalar ou

conveniada com o SUS, conforme a região em que reside. E, por fim, a ação nº 4002

tem o objetivo  de garantir  a  assistência hospitalar  e domiciliar  aos pacientes  que

foram  asilados  compulsoriamente  no  passado  devido  à  hanseníase,  além  de

promover a assistência de clínica médica e reabilitação física a pacientes da região

de Betim, Três Corações, Ubá e Bambuí com ênfase na assistência ao idoso, em

unidades hospitalares da Fhemig.

Assim, a proposição sob análise pretende estabelecer ações concretas, de caráter

eminentemente administrativo, voltadas à prestação de um serviço público e, por isso,

institui verdadeiro programa de governo,  iniciativa que configura atribuição típica do

Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações. Por

oportuno,  cumpre  salientar  que é  o  Poder  Executivo  o  detentor  dos  instrumentos

apropriados para criar ações governamentais de natureza administrativa. Tais ações

devem obedecer a critérios operacionais específicos, mais afetos a procedimentos

técnicos e muitas  vezes apoiados em pesquisas científicas.  Desse fato decorre a

dificuldade  de  o  Poder  Legislativo  criar  projetos  ou  outros  tipos  de  ações

administrativas, visto que tais propostas carecem de estudos criteriosos que venham

a estabelecer os seus reais parâmetros e mensurar seus efeitos.

Por essas razões, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o nosso sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder tem

funções  e prerrogativas  próprias,  definidas pela  Constituição  Federal,  decidiu  que

apenas  os  programas  previstos  na  Constituição,  bem  como  os  que  impliquem

investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos
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seus  respectivos  orçamentos,  devem  ser  submetidos  ao  Legislativo.  Trata-se,  no

caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,

ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto

nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas,

nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento,

seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja porque restaria

inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Importa salientar que, em se tratando de programas, com recortes mais pontuais e

específicos, o momento jurídico-político próprio para os parlamentares intervirem na

gestão  administrativa  do  Estado  dá-se  quando  da  apreciação,  discussão  e

modificação da Lei Orçamentária Anual, ocasião em que emendas introdutórias ou

ampliativas  desse  tipo  de  programas  e  projetos  poderão  ser  apresentadas  pelos

Deputados  Estaduais.  Esse  é  o  momento  para  que  sejam  criados  ou  ampliados

programas por via da iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o nosso ordenamento

jurídico com normas meramente autorizativas, de efeito inócuo e, muitas vezes, sem

a menor condição de serem implementadas, por falta de recursos.

Nesse passo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000,

no seu art.  15,  é taxativa  ao considerar  não autorizadas,  irregulares e lesivas ao

patrimônio  público  a  geração  de  despesa  ou  a  assunção  de  obrigação  que  não

atendam às exigências estabelecidas no art. 16 dessa lei, a qual prevê que a criação,

a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de

despesa  deverão  ser  acompanhados  de  estimativa  do  impacto  financeiro-

orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em vigor  quanto nos dois

exercícios  subsequentes.  Deverão,  também, ser  acompanhados de declaração do

ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias.

Adicionalmente, poder-se-ia argumentar que, ao dispor sobre contrato de trabalho,

remuneração dos médicos e, também, sobre vínculo de emprego (art.  1º,  § 1º), a

proposição em estudo invade competência legislativa deferida privativamente à União
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para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, inciso I, da Constituição da República).

Mencione-se,  também,  que  o  art.  2º  da  projeto  em  epígrafe  ofende o  princípio

constitucional da autonomia municipal, em face do predominante interesse local que

recai sobre o tema disciplinado pelo mencionado dispositivo. O princípio geral que

norteia  toda  a  repartição  de  competências  entre  os  entes  da  Federação  é  o  da

predominância do interesse. Assim, cabem à União as matérias em que predomina o

interesse nacional, aos Estados aquelas em que predomina o interesse regional e,

finalmente, aos Municípios aquelas em que predomina o interesse local. Nas palavras

de Hely Lopes Meirelles, “o que define e caracteriza o interesse local, inscrito como

dogma constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado

ou da União” (Direito Municipal Brasileiro, 8a edição, 1996), que é o verificado neste

caso.  Isso  porque a  sanção imposta pelo  descumprimento da lei,  a  interdição do

estabelecimento, está inserida no rol de atribuições municipais, na medida em que

quem  concede  o  alvará  de  funcionamento  desses  estabelecimentos  é  a

municipalidade.

Por fim, cumpre-nos mencionar que, baixado o projeto em diligência à Secretaria de

Estado de Saúde, essa Pasta manifestou-se contrariamente à medida nele proposta.

Argumentou que existe no Estado o programa Rede Mais Vida que tem o objetivo de

capacitar profissionais que atuam na atenção à população com 60 anos de idade ou

mais a fim de atendê-los de acordo com as necessidades de cada um. Entretanto,

segundo a Secretaria de Saúde, a falta de médicos especialistas em geriatria impede

a obrigatoriedade da presença desses profissionais nas instituições a que se refere o

art. 1º da proposição. Por sua vez, o Ministério da Saúde destaca que o projeto sob

análise disciplina tema relevante, mas reconhece que a inclusão de geriatras nessas

instituições não trará resposta às demandas prementes.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.542/2011.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

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

Franco - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.037/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe inclui o

acometido  da  Síndrome de  Von  Recklinghausen  (neurofibromatose)  no  grupo  de

pessoas com deficiência.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito,  nos temos do art.  188,  combinado com o art.  102,  XX,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  objetiva  reconhecer  o  indivíduo  diagnosticado  com  a

Síndrome  de  Von  Recklinghausen,  ou  neurofibromatose,  como  pessoa  com

deficiência,  de  forma a  garantir-lhe  todos  os  direitos  e  benefícios  assegurados  à

pessoa com deficiência no Estado.

As neurofibromatoses são doenças genéticas que podem causar grande sofrimento,

limitação  social  e  intelectual  e,  nos  casos  mais  graves,  levar  à  morte  precoce.

Existem três tipos de neurofibromatoses. Elas podem causar tumores na pele e no

sistema nervoso, problemas de crescimento e de aprendizagem, defeitos ósseos e

uma série de outros danos à saúde. São de evolução progressiva e imprevisível e

não  têm  cura,  mas  existem  tratamentos  para  se  obter  boa  qualidade  de  vida:

acompanhamento médico anual; aconselhamento familiar, apoio psicológico, escolar

e fonoaudiológico; uso de medicamentos e cirurgias.

No Estado,  foi  criada em  2002,  por  iniciativa  dos  doentes  e  seus  familiares,  a

Associação Mineira de Apoio aos Portadores de Neurofibromatose - Amanf - com a

finalidade de compartilhar informações, relatos e experiências sobre a doença.

A Lei  Federal  nº  7.853,  de  24/10/89,  regulamentada  pelo  Decreto  nº  3.298,  de

20/12/99,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa
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Portadora  de  Deficiência,  define,  em  seu  art.  4º,  as  categorias  de  deficiência

caracterizadoras  das  pessoas  com  deficiência  física,  auditiva,  visual,  mental  e

múltipla.  Contudo,  não  são  definidas  e  listadas  as  causas  deflagadoras  das

deficiências.

A Lei Estadual nº 13.465, de 12/1/2000, que estabelece o conceito de pessoa com

deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado, considera, em seu art.

1º, pessoa com deficiência aquela que, comprovadamente, apresente desvantagem

no  que  se  refere  à  orientação,  à  independência  física  ou  à  mobilidade,  ou

desvantagem de ordem neuropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de

ocupação habitual, para a interação social e para a independência econômica, em

caráter permanente.

Já o art. 2º dessa lei conceitua e explicita as desvantagens na orientação (inciso I),

na  independência  física  e  na  mobilidade  (inciso  II)  e  as  desvantagens  de ordem

neurológica  ou  psíquica  (inciso  III),  com  as  características  e  as  especificações

correspondentes.

Por fim, seu art. 3º atribui à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com

Deficiência  -  Caade  -  a  competência  para  “dirimir  as  dúvidas  relativas  ao

enquadramento dos conceitos legais nas situações fáticas”. Ou seja, cabe à Caade a

avaliação  dos  casos  concretos  que  possam  se  enquadrar  na  definição  legal  de

pessoa  com  deficiência,  inclusive  de  modo  a  solucionar  possíveis  controvérsias

decorrentes  de  dúvidas  quanto  ao  referido  enquadramento.  A  neurofibromatose

poderia ser incluída em uma das categorias de deficiência mencionadas no art. 2° da

referida lei, no momento em que a doença evoluir e gerar incapacidade à pessoa, que

passaria a obter todos os direitos e benefícios assegurados à pessoa com deficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao projeto em análise,

garantindo ao portador da Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) que

se enquadre no conceito de pessoa com deficiência definido na já mencionada Lei nº

13.465, de 2000, os direitos e os benefícios previstos na Constituição do Estado e na

legislação estadual para a pessoa com deficiência.

Concordamos  com  o  posicionamento  da  Comissão  precedente,  uma  vez  que

entendemos que o projeto em análise pode vir a reforçar esses direitos e benefícios.
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Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.037/2012, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Elismar Prado, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Marques Abreu.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.388/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 3.388/2012 dispõe

sobre a proibição de aplicação de tatuagem e adornos na forma que especifica.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

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

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexado o

Projeto  de  Lei  nº  3.505/2012,  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  conforme determina o

art.173, § 2º, do Regimento Interno.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

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

Fundamentação

O  projeto  em  exame  visa  a  proibir  a  aplicação  de  tatuagens  permanentes  e

adornos, tais como brincos, argolas e alfinetes, que perfurem a pele ou membro do

corpo  em  menores  de  18  anos,  a  fim  de  evitar,  segundo  a  autora,  futuras

deformações de ordem moral, pessoal e social.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a

proposta,  na  forma  original,  ao  proibir  a  aplicação  de  tatuagens  e  adornos  em

menores de 18 anos, sem nenhuma exceção, viola o respeito à liberdade e considera

os adolescentes como objetos de intervenção estatal e não como sujeitos de direito.

Contudo, dado o caráter da irreversibilidade das tatuagens e os riscos de colocação

de brincos e argolas, apresentou a Emenda nº 1, estabelecendo, como exceção à
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proibição, os casos em que houver autorização dos pais ou responsáveis.  Com a

emenda apresentada, essa comissão pretende garantir que o jovem seja orientado e

assistido pelo seu representante legal ao optar pelo uso de tatuagens ou brincos e

argolas.

Quanto ao mérito da proposição, cumpre-nos informar os riscos à saúde a que se

expõem aqueles que se submetem à aplicação de tatuagens permanentes, sobretudo

se inobservadas as regras básicas de segurança.

Em primeiro lugar, com a impressão de tatuagens no corpo existe a possibilidade de

contração  de  doenças  como  HIV  e  Hepatites  B  e  C,  além  de  outras  infecções

bacterianas ou fúngicas.

Outra causa de preocupação são os produtos químicos que constituem as tintas

utilizadas  na  tatuagem.  Algumas  pessoas  podem  ter  reações  alérgicas  a  esses

produtos, que se manifestam, por exemplo, como dermatite (irritação grave na pele).

Além disso, nem todas as tintas de tatuagem são aprovadas pelos órgãos de saúde e

podem conter toxinas, que ingressam no sistema circulatório e afetam rins, pulmões

ou linfonodos.

Pessoas  com  condições  de  pele  como  eczema,  ou  aquelas  propensas  a  ter

queloides  (crescimento  excessivo  de  tecido  cicatricial  na  área  da  ferida)  podem,

ainda, desenvolver deformidades na pele como reação à tatuagem.

A perfuração do corpo para aplicação de adornos, como brincos e argolas, também

pode provocar reações alérgicas e cicatrizes indesejáveis como os queloides, além

de oferecer riscos de contaminação por HIV e Hepatites B e C.

Há,  ainda,  o  caráter  irreversível  da  aplicação  das  tatuagens.  O  jovem  pode

arrepender-se no futuro e não ter como retroagir, arcando, inclusive, com prejuízos

em sua vida profissional por sua aparência.

Ao considerar o papel dos pais e responsáveis de proteger crianças e adolescentes

sob  os  seus  cuidados,  a  medida  proposta  na  Emenda  nº  1,  apresentada  pela

Comissão de Constituição e Justiça, está alinhada à Lei Federal nº 8.069, conhecida

por  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  que,  em  seu  art.  5º,  determina  que

“nenhuma criança  ou  adolescente  será  objeto  de  qualquer  forma  de  negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (...)”. Em seu art. 17, o
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Estatuto  prevê  o  direito  ao  respeito,  que  consiste  em  outros  aspectos  na

inviolabilidade de sua integridade física, e no art. 18 determina, ainda, que é dever de

todos “zelar pela dignidade da criança e do adolescente”.

Com a Emenda nº 1, portanto, parece-nos que a proposição em análise poderá

contribuir para salvaguardar a integridade física da criança e do adolescente, sem, no

entanto,  desconsiderar  o  seu  direito  à  liberdade,  incluindo  à  liberdade  de

manifestação, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 227.

Conforme determina a Decisão Normativa nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão deve

pronunciar-se também a respeito da proposição anexada. Como a matéria do Projeto

de  Lei  nº  3.505/2012  é  de  idêntico  teor  à  do  projeto  em  epígrafe,  todas  as

considerações expostas neste parecer se aplicam também a ele.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.388/2012, no 1º

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator (em virtude de redistribuição) -

Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.399/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

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

sobre a implantação e a manutenção de cadastro com informações sobre as pessoas

com deficiência no Estado.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Analisada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta

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

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

temos do art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em análise  visa  à  implantação e à  manutenção de um cadastro com
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informações sobre as pessoas com deficiência no Estado. A demanda foi apresentada

na 5ª Reunião Ordinária desta Comissão.

Primeiramente,  a  proposição  estabelece  o  conceito  de  pessoa  com  deficiência,

conforme  a  Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  da

Organização das Nações Unidas - ONU -, em vigor no Brasil por meio do Decreto

Federal nº 6.949, de 25/8/2009. De acordo com a definição, pessoa com deficiência é

“aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e

sensorial,  os  quais,  em  interação  com  diversas  barreiras,  podem  obstruir  sua

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais

pessoas”.

Em seguida, estabelece os objetivos do cadastro que são os de identificar, mapear

e cadastrar o perfil socioeconômico e as condições de educação, saúde, emprego,

habitação e mobilidade urbana, além de fornecer subsídios para a formulação e a

execução das políticas públicas que promovam a acessibilidade e a inclusão social

das pessoas com deficiência.

O projeto determina que o cadastro seja alimentado com informações fornecidas

pelas Secretarias de Estado de Educação, de Saúde e de Trabalho e Emprego, sob a

responsabilidade da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com

Deficiência - Caade. Prevê, ainda, a realização de campanhas para divulgação do

cadastro.

De acordo com o Censo 2010, realizado pelo IBGE, há no País cerca de 45 milhões

de pessoas com ao menos uma deficiência, o que equivale a 23,9% da população

brasileira. Minas Gerais segue o padrão observado para o País: há 4,4 milhões de

pessoas com deficiência no Estado, o que corresponde a 22,6% da população.

Ressalte-se  que  a  incidência  de  pelo  menos  uma  das  deficiências  aumenta

conforme a idade: 7,5% nas crianças de até 14 anos; 24,9% na população de 15 a 64

anos e 67,2% nas pessoas com mais de 65 anos. A deficiência visual é a que mais

atinge tanto homens (16%) quanto mulheres (21,4%); seguida da deficiência motora

(5,3%  para  homens  e  8,5%  para  mulheres);  auditiva  (5,3%,  homens  e  4,9%,

mulheres) e mental ou intelectual (1,5%, homens e 1,2%, mulheres).

Visando a trazer informações mais detalhadas sobre as pessoas com deficiência
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em nosso Estado e a consolidá-las, a proposição em comento pode contribuir para

fundamentar  a  elaboração  das  políticas  direcionadas  a  esse  público,  tornando-as

mais efetivas e adequadas às necessidades existentes.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto de lei em análise na forma apresentada.

Concordamos com o posicionamento da Comissão precedente  por  entendermos

que  o  cadastro  é  uma importante  ferramenta  para  o  fortalecimento  das  políticas

públicas destinadas às pessoas com deficiência.  Observamos,  entretanto,  que,  no

inciso I do art. 2º do projeto, o termo “modalidade urbana” está equivocado, devendo

ser  substituído pela expressão “mobilidade urbana”.  Para tanto, apresentamos,  ao

final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.399/2012, no 1º turno,

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se no inciso I do art. 2º o termo “modalidade” pela expressão “mobilidade

urbana”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Elismar Prado, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Marques Abreu.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.520/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em análise acrescenta

dispositivo à Lei nº 11.726, de 30/12/1994, que dispõe sobre a política cultural do

Estado de Minas Gerais, para incluir os acervos históricos da Polícia Militar no rol dos

bens culturais objeto de ações prioritárias na proteção do patrimônio cultural mineiro.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Cultura.  A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade,

juridicidade e legalidade da proposição na forma apresentada.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer em 1º turno, nos termos do art.
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188 combinado com a alínea “a” do inciso XVII do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  acrescenta  inciso  ao  art.  6º  da  Lei  nº  11.726,  de

30/12/1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado, com o objetivo de incluir

no  rol  de bens protegidos pelo  Estado os acervos históricos da Polícia  Militar  do

Estado de Minas Gerais - PMMG.

Conforme o autor da proposição, a PMMG guarda documentos e outros registros

históricos que datam do século XVIII, quando foram criadas as forças de segurança

do Estado. Esses documentos constituem rico registro da história de Minas Gerais,

devendo, portanto, ser preservados.

Ao  analisar  o  projeto,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  opinou  por  sua

constitucionalidade, legalidade e juridicidade e enfatizou a importância do acervo da

PMMG para a história mineira.

Os arts. 207 a 210 da Constituição Estadual traçam as diretrizes de atuação do

Estado na área cultural. A proteção e a conservação do patrimônio cultural, científico,

histórico e natural do Estado são atribuições do poder público.

Considerando-se o comando contido no art. 207 da Constituição Estadual, que tem

por objetivo garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, e o inciso IV do

mesmo artigo, que especifica como meio para atingir  aquele objetivo a adoção de

medidas  adequadas  à  identificação,  proteção,  conservação,  revalorização  e

recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e científico do Estado, julga-se

pertinente a proposição em questão.

Como  já  mencionado  tanto  pelo  autor  da  proposição  em  análise  como  pela

Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer, os acervos da PMMG contêm

registros de inegável riqueza e importância da história  do Estado. Desse modo, é

essencial que o poder público tome todas as providências necessárias à preservação

destes bens culturais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

3.520/2012.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.
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Elismar Prado, Presidente e relator - Carlos Mosconi - Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.540/2012

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “altera o

quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de

Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/11/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição.

Durante a discussão do parecer,  em reunião realizada no dia 12/12/2012, foram

acatadas sugestões de emenda apresentadas pelos Deputados Sargento Rodrigues

e Rogério Correia e Lafayette de Andrada, dando ensejo à apresentação de nova

redação do parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva criar trinta cargos de provimento em comissão

de  Assessor  de  Juiz,  de  recrutamento  amplo,  com  padrão de  vencimento  PJ-51,

destinados ao assessoramento dos magistrados de 2ª entrância e entrância especial,

de acordo com o disposto no seu art. 1º.

Por meio do art. 2º também objetiva criar trezentas e sessenta e cinco funções de

confiança de assessoramento de Juiz de Direito, destinadas aos magistrados de 1ª

entrância e aos magistrados do Sistema dos Juizados Especiais, com remuneração

correspondente ao valor do padrão PJ-01, da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, constante no item “b” do

Anexo X da Lei nº 13.467, de 2000.

Nos termos do projeto, as funções de confiança que se propõe criar são privativas
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de bacharéis em Direito e serão exercidas por servidor ocupante de cargo efetivo de

Oficial Judiciário, Especialidade Oficial Judiciário, ou Oficial de Apoio Judicial D, C ou

A, da Justiça de Primeira Instância, indicado por Juiz de Direito entre os servidores

lotados na comarca onde exercerá a função.

O Presidente do  Tribunal  de Justiça esclarece que a criação dos 30  cargos de

Assessor de Juiz, de recrutamento amplo, é para atender ao “Plano de Instalação de

Varas”, de acordo com o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça, elaborado

para  atender  a  necessidade  de  incremento  da  estrutura  judiciária  de  primeira

instância, a partir de uma ordem de prioridade e de ações congregadas das áreas

administrativas do TJMG, que irão programar o provimento do quadro de pessoal,

bem  como  o  espaço,  as  obras,  as  reformas,  o  mobiliário  e  os  equipamentos

necessários.

Sobre a criação da funções de confiança, o Presidente da referida Corte esclarece

que “a medida se faz necessária para viabilizar o cumprimento do disposto no art. 4º

do Provimento nº 22, de 5 de setembro de 2012, da Corregedoria Nacional de Justiça,

segundo o qual 'os assessores de magistrados de primeiro grau serão distribuídos de

forma  equânime  entre  os  juízes  da  justiça  comum  e  os  Juízes  do  sistema  dos

juizados especiais'.”.

Outrossim, busca-se atender ao disposto no art. 56 da Lei Complementar nº 105, de

2008, que altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a

organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, porquanto este artigo

determina que o Tribunal de Justiça encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei

que  cria  cargos  de  assessores  de  Juízes  vitalícios,  inclusive  os  dos  Juizados

Especiais, independentemente da sua classificação na carreira, a serem providos por

nomeação do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação de Juiz .

É  oportuno  ressaltar  que  as  funções  de  confiança,  assim  como  o  cargo  em

comissão, possuem como característica marcante a possibilidade de demissão “ad

nutum”, ou seja, a qualquer momento pode ocorrer a demissão, bastando a perda da

confiança.

Não obstante, é possível a fixação de requisitos para o satisfatório desempenho das

funções  e  do  cargo  acima  mencionados,  considerando-se  as  funções  a  serem
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exercidas  ou  atribuídas  ao  cargo.  Como  exemplo,  destacam-se  os  requisitos  de

escolaridade e  de  algum conhecimento da  natureza da função que o  servidor  irá

exercer.

Assim é que o § 4º do art. 2º da proposição, ao definir quais servidores ocupantes

de cargo efetivo poderão exercer as funções de confiança, cuidou de ressalvar os

Comissários de Menor e os Oficiais de Justiça, bem como o Escrivão, responsável

que é pela Secretaria do Juízo.

Ressalte-se, ainda, que o ocupante do cargo de Oficial  Judiciário,  especialidade

Oficial Judiciário, realiza serviços de natureza técnico-administrativa ou judiciária na

respectiva área de atuação, envolvendo matéria que exija conhecimentos de nível

superior de escolaridade. A qualificação exigida para a ocupação desse cargo com a

respectiva especialidade é a conclusão de nível superior de escolaridade.

Corroboramos  o  entendimento  de  que  a  proposição,  além  de  viabilizar  o

cumprimento  do  disposto  no  art.  4º  do  Provimento  nº  22,  de  5/9/2012,  da

Corregedoria  Nacional  de  Justiça  -  CNJ  -,  segundo  o  qual  “os  assessores  de

magistrados de primeiro grau serão distribuídos de forma equânime entre os Juízes

da  justiça  comum  e  os  Juízes  do  sistema  dos  juizados  especiais”,  está  em

conformidade  com  os  princípios  constitucionais  norteadores  da  Administração

Pública, dentre os quais podemos citar a legalidade, a moralidade e a eficiência.

Por fim, salientamos que as propostas de emenda acolhidas neste parecer visam a

possibilitar que o Agente Judiciário e os servidores posicionados na classe B de suas

carreiras exerçam a função de confiança criada pelo projeto, e a prever que o Tribunal

de Justiça de Minas Gerais encaminhe projeto de lei a esta Casa Legislativa com

vistas  à criação de cargos de Oficial  Judiciário  e  de Oficial  de Apoio Judicial  em

número  correspondente  ao  das  funções  de  confiança  previstas  no  art.  2° desse

projeto de lei.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.540/2012 com as Emendas

n°s 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 4° do art. 2° do projeto a seguinte reda ção:
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“Art. 2° - (…)

§ 4° - As funções de confiança de que trata este ar tigo são privativas de bacharéis

em  Direito  e  serão  exercidas  por  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  de  Oficial

Judiciário, Especialidade Oficial Judiciário D, C, B ou A, de Agente Judiciário D. C, B

ou A, ou de Oficial de Apoio Judicial D, C, B ou A, sendo vedada no caso deste último,

a  indicação  daquele  que  exerce  a  titularidade  da  gerência  das  Secretarias  ou

Contadorias do Juízo, da Justiça de Primeira Instância, indicado por juiz de direito

entre os servidores lotados na comarca onde exercerá a função.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encaminhará, no prazo de cento e

vinte dias contados a partir da publicação desta lei, projeto de lei criando cargo de

Oficial Judiciário e de Oficial de Apoio Judicial, em número correspondente ao das

funções de confiança previstas no art. 2° desta lei .”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Tiago  Ulisses,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.540/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  em epígrafe,  de  autoria  do  Presidente  do Tribunal  de  Justiça,  dispõe

sobre o quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que, em

análise  de  mérito,  opinou  por  sua  aprovação  com  as  emendas  nº  1  e  2  que

apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em análise pretende alterar o quadro de pessoal da Justiça de Primeira

Instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Nesse  intuito,  cria  30  cargos,  sendo  eles  de  provimento  em  comissão,  de

recrutamento amplo e de Assessor  de Juiz,  a serem ocupados por  bacharéis  em

Direito, os quais se destinam ao assessoramento dos magistrados de 2ª entrância e

entrância especial.

Cria,  ainda,  365  funções  de  confiança  de  assessoramento  de  Juiz  de  Direito,

destinadas  aos  magistrados  de  1ª  entrância  e  aos  do  Sistema  dos  Juizados

Especiais.  Tais  funções,  igualmente  privativas  de  bacharéis  em  Direito,  serão

exercidas por servidor ocupante de cargo efetivo de Oficial Judiciário, especialidade

Oficial  Judiciário,  ou Oficial  de Apoio  Judicial  D,  C,  ou  A,  da  Justiça de  Primeira

Instância, indicado por Juiz de Direito entre os servidores lotados na comarca onde

exercerá a função.

A proposição prevê também que a retribuição pelo exercício da função de confiança

não se incorporará à remuneração do servidor para nenhum efeito nem constitui base

de cálculo de vantagens remuneratórias, salvo expressa disposição legal.

Nos termos do projeto em análise, o provimento dos cargos e a designação para as

funções de confiança ficam condicionados à existência de recursos orçamentários e

financeiros e ao cumprimento das condições estabelecidas pela Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Por meio do ofício que encaminha o projeto, o Presidente da referida Corte informa

que a iniciativa se faz necessária para viabilizar o cumprimento do disposto no art. 4º

do Provimento nº 22, de 5 de setembro de 2012, da Corregedoria Nacional de Justiça,

segundo o qual “os assessores de magistrados de primeiro grau serão distribuídos de

forma equânime entre os juízes da justiça comum e os juízes do sistema dos juizados

especiais”.  Informa,  ainda,  que  a  criação  de  30  cargos  de  Assessor  de  Juiz,  de

recrutamento amplo, é proposta para atender ao “Plano de Instalação de Varas”, de

acordo com o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça.

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

constitucional  a  impedir  a  normal  tramitação  do  projeto,  haja  vista  que,  segundo
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comandos  constitucionais,  compete  privativamente  ao  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça  “propor  a  esta  Casa  projetos  de  lei  que  disponham  sobre  a  criação  e  a

extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros e dos servidores de

sua Secretaria”.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública reconheceu que o

projeto, além de viabilizar o cumprimento do disposto no art. 4º do Provimento nº 22,

de 5 de setembro de 2012, da Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ -, segundo o

qual  “os  assessores de magistrados de primeiro grau serão distribuídos de forma

equânime entre  os  juízes  da  justiça  comum e os  juízes  do  sistema dos  juizados

especiais”, está em conformidade com os princípios constitucionais norteadores da

administração pública, entre os quais os da legalidade, da moralidade e da eficiência.

Porém, apresentou duas emendas.  A Emenda nº  1 acrescenta ao  rol  dos cargos

aptos a exercerem a função de confiança, o cargo de Agente Judiciário e a Classe B

dos demais cargos. A Emenda nº 2 fixa prazo para o Tribunal de Justiça encaminhar

projeto de lei criando cargos de Oficial Judiciário e de Oficial de Apoio Judicial.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo o art. 17 da LRF, os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter

continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com a

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em

vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio,

sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do

plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “b”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Judiciário não poderá exceder o percentual de 6% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite  total,  ou  seja  5,6145%,  a  partir  do  qual  medidas  corretivas  deverão  ser

adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a

proibição  de  aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,
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ressalvada  a  revisão  geral  anual  prevista  no  inciso  X do  art.  37  da  Constituição

Federal, bem como a criação de cargo, emprego ou função.

Importante  ressaltar  que  o  §  1º  do  art.  20  da  LRF  prevê  que,  nos  Poderes

Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos

de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da RCL,

verificadas nos três exercícios financeiros anteriores à publicação da citada lei. De

acordo  com  cálculos  realizados  à  época,  o  limite  máximo  da  despesa  total  com

pessoal  do  Tribunal  de  Justiça  é  de  5,91%  da  RCL,  sendo  o  limite  prudencial

5,6145% da RCL.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Presidente do Tribunal de Justiça, ao

encaminhar  o  projeto  a  esta  Casa,  informou  que  o  provimento  dos  cargos  e  a

destinação das funções cuja criação é proposta far-se-á conforme a disponibilidade

de recursos orçamentários e respeitando-se os limites previstos nos arts. 20 e 22 da

LRF.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira - Siafi -, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça,

considerando agosto como mês de referência, representam 5,02% da RCL de agosto,

estando,  portanto,  dentro  dos  limites  legais.  Adicionando-se  o  valor  do  impacto

financeiro da proposta original para o exercício de 2013, que, conforme estimativa de

impacto encaminhada pelo  Tribunal  de  Justiça,  corresponde a R$ 7.815.093,00,  o

valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a projeção da

RCL para o exercício de 2013 efetuada pela Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag.

Necessário salientar que, segundo a estimativa supracitada, o impacto financeiro

para o ano de 2014 corresponde a R$8.362.149,00. Tal montante, somado ao valor

das despesas com pessoal do Tribunal de Justiça (mês de referência - agosto/2012),

permanece inferior à RCL projetada pela Seplag para o ano de 2013 e 2014, ou seja,

inferior ao limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, § 1º,  II,  da Constituição da República, que vincula a concessão de qualquer

vantagem ou aumento de remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes
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Orçamentárias - LDO. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14.

Ressaltamos,  porém  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.540/2012, no

1º turno, com as emendas nºs 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Administração

Pública.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Antônio  Júlio  -

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.625/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa pela Mensagem

nº 330/2012, o projeto de lei em epígrafe “institui a política de incentivo aos atletas e

técnicos em atividade do desporto de rendimento ”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  à

Comissão de Constituição e Justiça, de Esporte, Lazer e Juventude e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

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

Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

Por meio do projeto em estudo, institui-se, no Estado, a política de incentivo aos

atletas  e  aos  técnicos  em  atividade  do  desporto  de  rendimento.  Segundo  a

justificação apresentada pelo Governador do Estado, “o projeto objetiva aprimorar a

Lei n° 17.803, de 2008, de modo a incluir os atleta s com perfil técnico de atuação em

competições  estaduais,  nacionais  e  internacionais.  Diferentemente  da  legislação

vigente,  que  atende  o  atleta  estudantil  e  tem  como  próximo  passo  a  categoria

nacional,  a  proposta  atual  garante  a  construção  de  uma  base  sólida  onde  os
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pretendentes terão possibilidades plenas de buscar, ano a ano, melhorar a categoria

pretendida. Ainda neste sentido, como o resultado a ser alcançado pelo atleta é fruto

de sua qualidade técnica ou de sua equipe, aliada ao conhecimento teórico e tático

da comissão técnica, é natural e estrategicamente correto que o benefício não se

limite àquele que disputa a prova, a luta ou a partida, mas que se estenda ao técnico,

que descobre, forma e desenvolve o atleta”.

O  projeto  estabelece,  nos  termos  do  art.  2º,  que  a  referida  política  será

implementada mediante a concessão de um benefício financeiro - uma bolsa - ao

atletas e aos técnicos de modalidades esportivas olímpicas e paraolímpicas, assim

reconhecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB - ou pelo Comitê Paralímpico

Brasileiro - CPB. O art. 3º, por sua vez, define as categorias abrangidas pela lei e o

art.  4º  prevê  que  só  serão  beneficiados  com  a  bolsa  os  atletas  e  os  técnicos

pertencentes à categoria de desporto de rendimento, nos termos da Lei Federal n°

9.615, de 1998, que “institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências”.

O art. 5º do projeto prevê que atletas e técnicos de modalidades esportivas não

olímpicas  poderão  pleitear  o  auxílio  financeiro,  desde  que  comprovem  filiação  à

federação esportiva mineira ou a uma federação nacional vinculada ao COB ou ao

CPB.  Os  arts.  6º  e  7º  estabelecem  os  requisitos  que  devem  ser  preenchidos,

respectivamente, por atletas e técnicos para poderem pleitear o benefício financeiro

de  que  trata  o  projeto  e  o  art.  8º,  por  sua  vez,  estabelece  a  periodicidade  da

concessão da bolsa. Em linhas gerais, a proposição sob análise reproduz a Lei nº

17.803,  de  2008,  que  institui  a  política  de  incentivo  aos  atletas  praticantes  do

desporto  de  rendimento  em  modalidades  olímpicas  e  paraolímpicas.  Algumas

alterações, no entanto, foram realizadas. Cite-se, como exemplo, a inserção de mais

um beneficiário: os técnicos.

Percebe-se  dos  mencionados  dispositivos  que  o  projeto  prevê,  essencialmente,

medidas de natureza administrativo-programática. Por oportuno, cumpre salientar que

é  o  Poder  Executivo  o  detentor  dos  instrumentos  apropriados  para  criar  ações

governamentais  de  natureza  administrativa,  pois  tais  ações  devem  obedecer  a

critérios  operacionais  específicos,  mais  afetos  a  procedimentos  técnicos  e  muitas

vezes apoiados em pesquisa científica.
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Assim,  no  que  concerne  aos  aspectos  constitucionais,  jurídicos  e  legais  da

proposição,  os  quais  compete  a esta  Comissão analisar,  não vislumbramos óbice

quanto à iniciativa governamental para deflagrar o processo legislativo. No que diz

respeito à competência para legislar sobre a matéria, saliente-se que o Estado está

habilitado  a  exercê-la.  Observe-se  que  a  proposição  cuida  de  instituir  norma  de

incentivo ao desporto, matéria de competência concorrente entre a União, os Estados

e o Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal. Assim,

compete à União estabelecer normas gerais e aos Estados, para atender às suas

peculiaridades, suplementá-las. Nos termos do dispositivo constitucional, inexistindo

lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a  competência  legislativa

plena. No caso, cabe à Lei Federal n° 9.615, de 199 8, estabelecer a disciplina geral

do tema.

Destaque-se, ainda, o disposto no inciso II do art. 217, também da Carta Magna:

“Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais,

como direito de cada um, observados:

(...)

II  -  a  destinação  de recursos  públicos  para  a  promoção  prioritária  do  desporto

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;”.

A proposição em análise, portanto, ao prever a concessão do auxílio financeiro em

questão,  densifica  os  mencionados  dispositivos  constitucionais  e  suplementa  a

legislação federal  existente,  com vistas  a incentivar  o desporto de  rendimento no

Estado.  No  entanto,  em  atenção  ao  princípio  da  legalidade,  faz-se  necessário

apresentar a Emenda nº 1. A Emenda nº 2, por sua vez, tem o objetivo de conferir

clareza ao § 2º do art. 5º do projeto.

Por fim, salienta-se que compete a essa Comissão apenas a análise dos aspectos

constitucionais, legais e jurídicos da proposição. A conveniência e oportunidade das

medidas  contidas  no  projeto,  bem como os  aspectos  financeiros  e  orçamentários

decorrentes  da  sua  aplicação  serão  devidamente  analisados  nas  pertinentes

comissões  de  mérito.  A  esse  respeito,  os  impactos  de  ordem  orçamentária  e

financeira decorrentes da medida contida no projeto em questão, segundo seu autor,

“estão compreendidos nos limites do Orçamento de 2011 e da Proposta Orçamentária
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de 2012, correspondentes às ações governamentais do Programa de Incentivo ao

Desporto, estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011, e do

Programa  correspondente  proposto  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental

2012-2015”.  Assim,  tais  aspectos  serão  devidamente  analisados  na  pertinente

comissão de mérito.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.625/2012 com as Emendas nos 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 2º do projeto a seguinte redação:

“Art. 2º - A política instituída por esta lei será implementada mediante a concessão

de bolsa-atleta e bolsa-técnico, em valor definido em regulamento, observados os

limites previstos no Orçamento do Estado.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 2º do art. 5º do projeto a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

§ 2º - O percentual de recursos destinados aos atletas e técnicos das modalidades

previstas no “caput” deste artigo não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do

montante total de recursos destinados à bolsa de que trata esta lei.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo Valadares,  relator  -  Pompílio  Canavez -

Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 142/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  nº

142/2011, decorrente do desarquivamento de Projeto de Lei nº 2.823/2008, declara o

trecho  do  Rio  Piranga  no  Município  de  Ponte  Nova  como  de  preservação

permanente.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  retorna  a  proposição  a  esta
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Comissão para parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Integra este parecer a redação do vencido.

Fundamentação

A proposição sob comento visa declarar o trecho do Rio Piranga no Município de

Ponte Nova como rio de preservação permanente.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por

esta  Comissão,  que  insere  o  citado  trecho  do  Rio  Piranga  no  rol  dos  rios  de

preservação permanente previstos pela Lei nº 15.082, de 2004, e permite a realização

de intervenções  no leito  e  nas margens  dos  rios  assim  declarados  em casos  de

utilidade  pública  e  interesse  social,  desde  que  autorizados  pelo  órgão  ambiental

competente.

Durante  reunião  desta  Comissão  para  apreciar  a  proposição  em  2º  turno,  o

Deputado Neilando Pimenta fez incorporar ao processo uma proposta de substitutivo

ao  projeto  original,  dando  nova  redação  ao  parágrafo  único  do  art.  3º  da  Lei  nº

15.082, de 2004.

Consideramos que tal proposta não se alinha aos objetivos da proposição, motivo

pelo qual opinamos por não acolhê-la. Entretanto, avaliamos ser necessário aprimorar

o projeto de lei com relação a aspectos relacionados ao mérito e à técnica legislativa.

Com esse objetivo, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno.

Conclusão

Com base no exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 142/2011, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Declara o trecho do Rio Piranga no Município de Ponte Nova como de preservação

permanente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação :

“Art. 3º - (...)

Parágrafo único - Excetuam-se da proibição prevista no inciso I do “caput” deste

artigo as seguintes intervenções de utilidade pública e interesse social devidamente
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autorizadas pelo órgão competente:

I - construção de estradas e pontes;

II - implantação de obras e serviços de saneamento básico;

III - ações que visem à preservação da saúde pública.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 15.082, de 2004, o seguinte inciso VI,

passando o inciso I do mesmo artigo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - São rios de preservação permanente:

I - o Rio Cipó, afluente do Rio Paraúna, integrante da bacia hidrográfica do Rio das

Velhas;

(…)

VI - o Rio Piranga, no trecho que se inicia imediatamente a jusante da barragem

hidrelétrica de Brecha e vai até a confluência com o Rio do Carmo.".

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 142/2011

(Redação do Vencido)

Declara o trecho do Rio Piranga no Município de Ponte Nova como de preservação

permanente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação :

“Art. 3º - (...)

I  -  a  modificação do leito  e das margens,  ressalvadas a competência da  União

sobre rios de seu domínio e as seguintes intervenções de utilidade pública e interesse

social devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente:

a) construção de estradas e pontes;

b) implantação de obras e serviços de saneamento básico;

c) ações que visem à preservação da saúde pública;”.

Art. 2º - O art. 5º da Lei nº 15.082, de 2004, fica acrescido do seguinte inciso:

“Art. 5º - São rios de preservação permanente:
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(…)

VI - o Rio Piranga, no trecho que se inicia imediatamente a jusante da barragem

hidrelétrica de Brecha e vai até a confluência com o Rio do Carmo.".

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 186/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

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

epígrafe  autoriza  o  Poder  Executivo  a  criar  salas  de  leitura  nas  escolas  da  rede

estadual de ensino de Minas Gerais.

Aprovado  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  retorna  o  projeto  a  esta

Comissão  a  fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

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

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo fomentar a criação de salas de leitura nas

escolas estaduais.  Durante a tramitação no 1º turno, esta Comissão de Educação

entendeu por bem apresentar o Substitutivo nº 2 para melhor adequar a proposição à

vigente Lei nº 18.312, de 6/8/2009, que institui a Política Estadual do Livro. Foi na

forma do Substitutivo nº 2 que o projeto foi aprovado no Plenário desta Casa.

A universalização das bibliotecas em unidades de ensino, públicas e privadas, bem

como das bibliotecas públicas destinadas à população em geral, deve ser prioridade

nas  políticas  públicas  de  educação  e  cultura.  Isso  porque  o  acesso  à  leitura

diversificada  que  as  bibliotecas  permitem  favorece  a  ampliação  dos  horizontes

culturais  e  o  incremento  do  desempenho  acadêmico  dos  alunos,  além  de  serem

espaços de difusão e democratização dos bens da cultura.

Assim,  na  oportunidade de reexame da matéria,  no 2º  turno,  permanece nosso

entendimento de que a proposição em análise se reveste da oportunidade e do mérito

necessários ao seu acolhimento na forma do vencido em 1º turno.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

186/2011 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Neilando Pimenta.

PROJETO DE LEI Nº 186/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do

Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  3º  da Lei  nº  18.312,  de 6  de  agosto  de 2009,  passa a  vigorar

acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:

“Art. 3º - (....)

XII - fortalecer o sistema estadual de bibliotecas públicas;

XIII - estimular a instalação e a ampliação de bibliotecas escolares.”.

Art. 2º - O inciso III do art. 4º da Lei nº 18.312, de 2009, fica acrescido da seguinte

alínea “g”:

“Art. 4º - (....)

III - (...)

g) incentivo à criação de salas de leitura nas escolas.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 746/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe cria a Política

Estadual sobre os Cuidados com a Saúde em Relação ao Uso do Computador e dá

outras providências.

Aprovado  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  retorna  o  projeto  a  esta

Comissão  a  fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

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

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

Na forma em que foi originalmente proposto, o projeto tinha por objetivo criar uma

política para a prevenção de doenças relacionadas ao uso do computador.

Entretanto, conforme expôs esta Comissão de mérito no parecer que apresentou no

1º turno de tramitação do projeto em análise, o manejo adequado do computador não

se restringe à proteção da saúde do usuário. Além de cuidados para não exceder no

tempo de utilização do equipamento em si, que prejudicaria a coluna, os tendões do

braço  e  a  visão do usuário,  o  uso correto  do  computador  abrange também  uma

utilização consciente da internet, bem como dos novos dispositivos de acesso móvel,

e a proteção contra os riscos inerentes à virtualização das interações sociais.

Em razão do crescimento exponencial da internet, do aumento e barateamento da

capacidade  de  armazenamento  e  transmissão  de  dados  e  da  diversificação  das

mídias existentes, esta Comissão apresentou, no 1º turno, substitutivo com o objetivo

de ampliar o escopo da proposição original, o que foi acatado pelo Plenário desta

Casa.

Na oportunidade de rever a matéria no 2º turno, permanecemos favoráveis ao seu

acolhimento, mas entendemos ser pertinente deixar claro onde deverão ocorrer as

campanhas e palestras a que se refere o parágrafo único do art. 2º, razão pela qual

apresentamos a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

746/2011 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

Parágrafo  único  -  Na semana a  que se  refere  o  “caput”,  serão realizadas,  nos

estabelecimentos  de  ensino  e  nos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública

estadual,  campanhas  e  palestras  a  serem  proferidas  por  profissionais  das  áreas

relacionadas aos temas debatidos.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Bosco, Presidente - Neilando Pimenta, relator - Carlin Moura.
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PROJETO DE LEI Nº 746/2022

(Redação do Vencido)

Institui  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Uso  Adequado  das  Novas

Tecnologias de Informação e Comunicação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado das

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação,  a ser realizada anualmente na

terceira semana de maio.

Art. 2º - São objetivos da Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado das

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação:

I  -  promover  a  conscientização  sobre  ergonomia,  saúde,  segurança  de  dados,

conteúdos impróprios e formas de proteção contra atitudes ilícitas favorecidas pelo

ambiente virtual;

II - fomentar o debate acerca do direito de acesso à internet, da garantia à liberdade

de  expressão,  comunicação  e  manifestação,  bem  como da  proteção  dos  direitos

individuais e coletivos no ambiente virtual;

III - incentivar o uso adequado das novas tecnologias de informação e comunicação

em atividades de trabalho, lazer e entretenimento;

IV - fomentar a discussão sobre as consequências do uso das novas tecnologias de

informação e comunicação para o indivíduo, as relações sociais e o meio ambiente;

V - identificar ações e projetos bem-sucedidos na promoção de cuidados no uso

das novas tecnologias de informação e comunicação.

Parágrafo  único  -  Na  semana  a  que  se  refere  o  “caput”,  serão  realizadas

campanhas e palestras a serem proferidas por profissionais das áreas relacionadas

aos temas debatidos.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.318/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.318/2011  obriga

estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de interesse da
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saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios da rede de

atenção em saúde da gestante, afixado em local de fácil acesso ao público. O projeto

foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 93/2011, e ambos foram

publicados no “Diário do Legislativo” de 19/8/2011.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XI,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O  projeto  em  análise,  na  forma  do  vencido  no  1º  turno,  determina  que  os

estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de serviço de interesse

da saúde do Estado públicos e privados mantenham, em local de fácil  acesso ao

público, material de divulgação sobre o Projeto Mães de Minas, a ser fornecido pela

Secretaria de Estado de Saúde.

O Projeto Mães de Minas foi instituído por meio do Decreto nº 45.685, de 10/8/2011.

Sua meta é reduzir a mortalidade infantil em Minas Gerais. O decreto estabelece a

forma  de  cadastramento  das  gestantes,  disciplina  a  forma  como  se  dará  o  seu

acompanhamento durante a gravidez e o parto, bem como outras medidas para a

consecução dos seus objetivos.

Os objetivos mais específicos do projeto são: garantir proteção social à gestante e à

criança de risco; identificar 100% das gestantes no Estado por meio da implantação

do Sistema de Identificação da Gravidez em Minas Gerais; acompanhar e monitorar

as gestantes e crianças menores de um ano por meio da implantação de uma central

de  atendimento  telefônico,  garantir  assistência  efetiva  à  gestante  e  à  criança;  e

implantar  um  projeto  de  mobilização  e  comunicação  social  para  a  gestante,  sua

família e a comunidade.

A divulgação do projeto, matéria da proposição em exame, diz respeito ao último

objetivo  mencionado,  de  mobilização  e  comunicação  social  para  a  gestante,  sua

família e a comunidade, e é essencial para sua efetivação. Assim, somos favoráveis à

aprovação  do  projeto  em  análise;  no  entanto,  algumas  considerações  são

necessárias.
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O art. 2º do vencido define estabelecimento de serviço de saúde e estabelecimento

de  serviço  de  interesse  da  saúde,  além  de  exemplificá-los.  No  entanto,  essas

definições são desnecessárias, pois já estão inseridas no art. 80 da Lei nº 13.317, de

24/9/1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

O mesmo ocorre com o art. 4º do vencido, que dispõe sobre a pena de multa. Esse

artigo contém matéria semelhante à do art. 101 do Código de Saúde e, portanto, não

inova o ordenamento jurídico. Além disso, como a proposição, em seu art. 3º, remete

às penalidades previstas no Código de Saúde, todas as disposições relativas a essas

penalidades no projeto em análise também são desnecessárias.

A fim de corrigir essas imperfeições e contribuir para a consolidação das leis no

Estado, evitando redundâncias e replicações desnecessárias dos mesmos comandos

em normas diferentes, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.318/2011, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna  obrigatória  a  divulgação  do  Projeto  Mães  de  Minas  nos  termos  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de

serviço de interesse da saúde do Estado, públicos e privados, obrigados a manter em

local  de  fácil  acesso ao público  material  de  divulgação  sobre  o  Projeto  Mães  de

Minas.

Parágrafo único - O material de divulgação será fornecido pela Secretaria de Estado

de Saúde - SES - que especificará, mediante resolução, os tipos de estabelecimentos

sujeitos à obrigação prevista no “caput”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o infrator às penalidades

previstas nas alíneas “a” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de 24 de

setembro de 1999.

Parágrafo  único  -  A  fiscalização  do  cumprimento  desta  lei  e  a  aplicação  das

sanções de que trata o “caput”  serão efetuadas pela  autoridade competente,  nos
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termos da Lei nº 13.317, de 1999.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira, relator - Zé Maia.

PROJETO DE LEI Nº 2.318/2011

(Redação do Vencido)

Obriga estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de

interesse da saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios

da rede de atenção em saúde da gestante,  afixados em local  de fácil  acesso ao

público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de

serviço de interesse da saúde do Estado públicos e privados obrigados a manter, em

local de fácil acesso ao público, material de divulgação a ser fornecido pela Secretaria

de  Estado  de  Saúde  sobre  o  Projeto  Mães  de  Minas,  instituído  pelo  Decreto  nº

45.685, de 10 de agosto de 2011.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:

I - estabelecimento de serviço de saúde aquele destinado a promover a saúde do

indivíduo,  protegê-lo  de  doenças  e  agravos,  prevenir  e  limitar  os  danos  a  ele

causados e reabilitá-lo quando sua capacidade física, psíquica ou social for afetada,

entre os quais se incluem:

a) consultórios de profissionais de saúde;

b) clínicas de profissionais de saúde;

c) hospitais; e

d) unidades públicas de saúde;

II - estabelecimento de serviço de interesse da saúde aquele que exerça atividade

que,  direta  ou  indiretamente,  possa  provocar  danos  ou  agravos  à  saúde  da

população, entre os quais se incluem:

a) drogarias;

b) farmácias;

c) clínicas de diagnóstico por imagem; e
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d) laboratórios.

Parágrafo único - Fica a cargo da Secretaria de Estado de Saúde - SES - instituir,

por resolução, os demais estabelecimentos que se enquadrem nos incisos I e II.

Art. 3º - Constitui infração o descumprimento do disposto no art. 1º, que sujeitará o

infrator às penalidades previstas nas alíneas “a” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da

Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Parágrafo  único  -  A  fiscalização  do  cumprimento  desta  lei  e  a  aplicação  das

sanções de que trata o “caput”  serão efetuadas pela  autoridade competente,  nos

termos da Lei nº 13.317, de 1999, observados os princípios do devido processo legal,

da ampla defesa e do contraditório.

Art.  4º  -  A  pena  de  multa  será  aplicada  mediante  o  devido  procedimento

administrativo,  e o valor  da multa será recolhido à conta do Fundo de Saúde da

esfera de governo que aplicá-la.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria da SES.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.152/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.152/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.152/2012 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Pitangui o imóvel com área de 2.000m², situado no Distrito de Manoel Souza, naquele

Município,  para,  de  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º,  ser  destinado  ao

funcionamento da Escola Municipal Manoel de Souza.

O art. 2º da proposição determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se,

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
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tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa autorização se

tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário não houver

procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o  Município  de  Pitangui

encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento

que comprove a destinação do bem, conforme estabelecido na autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.152/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.250/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.250/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de
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31.035,60m²,  situado na Rua José Hélio  Moreira Lopes,  Bairro Brumado,  naquele

Município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado à implantação de um parque industrial.

No mesmo sentido, o art. 2º do projeto determina a reversão do bem ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa

autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  o  mesmo  prazo  de  cinco  anos,  o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município de Pitangui encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

- Seplag - documento que comprove a destinação do bem, conforme estabelecido na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a proposição em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.250/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator -Tiago Ulisses - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.251/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.251/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.251/2012 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Alfenas o imóvel com área de 1.587m², situado no Distrito de Barranco Alto, naquele

Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear  as  decisões da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento de um posto de saúde.

O art. 2º determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa autorização tornar-se-á sem

efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário não houver procedido ao

registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o donatário encaminhará à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação

do bem, conforme estabelecido na autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.251/2012, no
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2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.392/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa por intermédio da

Mensagem no 275/2012, a proposição em epígrafe altera a Lei nº 18.401, de 28 de

setembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica

às pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional do Estado.

Aprovado  no  1º  turno,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, o projeto retorna agora a esta Comissão para receber parecer

no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  objetiva  alterar  a  lei  estadual  que  autoriza  o  Poder

Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem

egressos do sistema prisional  do Estado. As mudanças consistiriam em ampliar  a

reinserção  no  mercado  de  trabalho  de  condenados  pela  Justiça  incluindo  como

beneficiários, além dos egressos do sistema prisional do Estado, os condenados em

cumprimento de prisão domiciliar, bem como em aumentar a subvenção econômica,

que  continua  a  ser  disponibilizada  trimestralmente,  para  dois  salários-mínimos

mensais por contratado.

Por meio da Mensagem nº 275/2012, o Governador do Estado afirma que a medida

visa a ampliar  a absorção,  pelo mercado de trabalho formal,  dos egressos e dos

condenados em cumprimento de prisão domiciliar, como forma de reintegração social.

No decorrer da discussão no 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça propôs

a Emenda nº 1 com vistas a adequar o projeto à técnica legislativa. As Comissões de

Segurança  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  opinaram  pela

aprovação do projeto com essa emenda.

No que tange ao aspecto orçamentário e financeiro a ser discutido no 2º turno,
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aspecto que compete a esta Comissão analisar, o projeto não cria novas despesas

para o Estado. Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 11 da Lei nº 18.401, de 2009,

os  recursos  destinados  à  subvenção  econômica  serão  provenientes  de  dotações

orçamentárias  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  com  observância  do

disposto  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  na  Lei  Orçamentária  Anual.  Os

dispêndios  anuais  serão  limitados  ao  montante  previsto  na  dotação orçamentária

anual dessa Pasta, em rubrica específica para esse fim, notadamente do Programa

de Reintegração Social de Egressos do Sistema Prisional, não implicando, portanto,

realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos

orçamentários ou adicionais.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.392/2012 no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  João  Vítor  Xavier,  relator  -  Tiago  Ulisses  -  Sargento

Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 3.392/2012

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo

a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do

sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009, passa a vigorar com

a redação que se segue:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conc eder subvenção econômica às

pessoas  jurídicas  que  contratarem,  na  forma  estabelecida  em  regulamento,

observadas as normas contidas nesta lei, na Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de

1984, e na Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994:

I - egressos do sistema prisional do Estado;

II - condenados em cumprimento de prisão domiciliar nas hipóteses previstas no art.

117  da  Lei  Federal  n° 7.210,  de  1984,  ou  por  decisã o  judicial  em  virtude  de
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inexistência de vaga no sistema prisional.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a redação que se

segue:

“Art. 2º - A subvenção econômica de que trata esta lei tem como objetivo favorecer

a reinserção social do egresso do sistema prisional do Estado e do condenado em

cumprimento  de  prisão  domiciliar,  por  meio  de  incentivo  à  criação  de  postos  de

trabalho.”.

Art. 3º - O inciso III do art. 5º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a

redação que se segue:

“Art. 5º - (...)

III - as condições para o acesso do egresso do sistema prisional e do condenado

em cumprimento de prisão domiciliar do Estado ao programa a que se refere o art. 3º

desta lei, incluindo as exigências técnicas pertinentes e a destinação de vagas às

mulheres egressas do sistema prisional do Estado e condenadas em cumprimento de

prisão domiciliar.”.

Art.  4º - O “caput” do art.  6º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a

redação que se segue:

“Art.  6º  -  As  pessoas  jurídicas  que  atenderem ao disposto  nesta  lei  receberão,

trimestralmente,  subvenção  econômica,  mediante  assinatura  de  termo  de

compromisso, no valor correspondente a dois salários mínimos por mês para cada

egresso ou condenado em cumprimento de prisão domiciliar contratado, pelo tempo

que durar o contrato de trabalho.”.

Art. 5º - O art. 7º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a redação que se

segue:

“Art.  7º  -  O  número  de  egressos  ou  condenados  em  cumprimento  de  prisão

domiciliar  contratados  por  pessoa  jurídica  para  fins  de  obtenção  da  subvenção

econômica  prevista  nesta  lei  observará  a  seguinte  correlação  entre  quadro  de

empregados da contratante e número de egressos ou condenados em cumprimento

de prisão domiciliar:

I  -  de 3 a 20 empregados: 1 egresso ou condenado em cumprimento de prisão

domiciliar;



1616
____________________________________________________________________________

II - de 21 a 50 empregados: até 2 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

III - de 51 a 100 empregados: até 4 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

IV - de 101 a 150 empregados: até 6 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

V - de 151 a 200 empregados: até 8 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

VI - de 201 a 250 empregados: até 10 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

VII - de 251 a 300 empregados: até 12 egressos ou condenados em cumprimento

de prisão domiciliar;

VIII - de 301 a 350 empregados: até 14 egressos ou condenados em cumprimento

de prisão domiciliar;

IX - de 351 a 400 empregados: até 16 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

X - de 401 a 450 empregados: até 18 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

XI - de 451 a 500 empregados: até 20 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar; e

XII  -  acima  de  500  empregados:  até  5%  (cinco  por  cento)  do  quadro  de

empregados.”.

Art. 6º - O art. 8º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a redação que se

segue:

“Art. 8º - Havendo rescisão do contrato de trabalho firmado em decorrência desta

lei, a pessoa jurídica que estiver recebendo a subvenção econômica poderá manter o

posto de trabalho criado, substituindo, em até trinta dias, o egresso ou condenado em

cumprimento de prisão domiciliar por outro que satisfaça os requisitos previstos no

regulamento, fazendo jus às parcelas remanescentes da subvenção econômica, ou

extingui-lo,  restituindo,  se for  o caso,  os valores recebidos previamente, de forma

proporcional, devidamente corrigidos, conforme disposto em regulamento.”.
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Art. 7º - O art. 11-A da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a redação que

se segue:

“Art.11-A  -  Fica  instituído  o  certificado  Parceiros  da  Ressocialização,  a  ser

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema

prisional  e  condenados  em  cumprimento  de  prisão  domiciliar,  nos  termos  do

regulamento e observado o disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984,

e na Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994.”.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera as Leis nº

9.380, de 18 de dezembro de 1986, nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.961,

de 30 de dezembro de 2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e dá

outras providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

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

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto  de lei  em epígrafe prevê um conjunto  de  medidas  para  a  revisão da

política remuneratória dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, e para o aprimoramento do plano de carreira dos

servidores da referida autarquia, além de criar cargos de provimento em comissão.

A proposição cria  a Gratificação de Serviços de Seguridade Social  -  GSSS -,  a

Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência -  GSUE -,  a  Gratificação de

Produtividade  por  Prestação  de  Serviço  Adicional  de  Assistência  Médica  ou

Odontológica - GPMO -, a Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade

Social - GRSASS -, o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -; define regras para

a  opção  pela  ampliação  de  jornada  de  trabalho,  que  será  implementada  em

substituição à jornada complementar; reajusta os valores das tabelas de vencimento
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básico das carreiras de Médico da Área de Seguridade Social; reajusta as tabelas de

vencimento básico da carreira de Analista de Seguridade Social, com carga horária

de trinta e quarenta horas; e cria cargos de provimento em comissão, denominados

DAI-AS.

De acordo com a mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado

assevera que a revisão pretendida “contribuirá para a valorização dos servidores que

compõem  o  quadro  de  pessoal  do  Instituto,  estimulando  a  participação  e  o

compromisso destes com os objetivos institucionais definidos, bem como refletindo na

consecução dos serviços prestados".

Conforme  manifestação  desta  Comissão  no  1º  turno,  em  cumprimento  ao  que

determina a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, o Governador do Estado enviou

a  esta  Casa  ofício,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão,  apresentando  o  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  da

implementação das  medidas  constantes  no projeto  para os  exercícios  de  2013 e

2014.

Segundo os documentos apresentados, "os acréscimos à folha de pagamento de

pessoal do Poder Executivo em decorrência das propostas contidas no projeto de lei

em análise estão em conformidade com os limites de despesas determinados pela Lei

de  Responsabilidade  Fiscal,  têm  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei

Orçamentária  Anual  e  compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias". Foi informado ainda que o aumento de despesas gerado

pela  implementação das  medidas  propostas  "não  afetará  as  metas  de  resultados

fiscais e é compatível com as diretrizes para a política remuneratória das carreiras do

Poder Executivo estadual, previstas na Lei nº 19.973/2011".

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  2º  quadrimestre  de  2012,

publicado no jornal “Minas Gerais - Diário do Executivo” em 27/9/2012, as despesas

com  pessoal  do  Poder  Executivo  encontram-se  dentro  dos  limites  legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta ao valor previsto para as

despesas com pessoal do Poder Executivo para o exercício de 2013 pelo Projeto de

Lei  nº  3.471/2012,  projeto  de  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -,  o  valor  ainda

permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  RCL  prevista  no
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mencionado projeto de lei. Para o exercício de 2014, considerando-se o crescimento

real  anual  de  6% previsto  para  o  PIB em 2014,  pela  Lei  nº  20.373/2012,  Lei  de

Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO  -,  o  valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite

prudencial.

Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto no art. 169, II,

da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento

de remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa autorização

em seu art. 14.

Além disso, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27

de  dezembro  de  2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Entretanto, com vistas a corrigir uma inadequação técnica entre o art. 19 e o art. 20

do vencido, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.452/2012 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Substituam-se os arts. 18, 19 e 20 do vencido pelo seguinte art. 18, e os Anexos V,

VI, VII e VIII pelo seguinte Anexo V:

“Art. 18 - O item V.1.4 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005, que contém as tabelas

de vencimento de Médico da Área de Seguridade Social, passa a vigorar na forma do

Anexo V desta lei, observadas as vigências previstas nos itens V.1.4.1 e V.1.4.2.”.

(…)
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ANEXO V

(a que se refere o art. 18 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

(...)

V.1.4 - Carreira de Médico da Área de Seguridade Social

V. 1.4.1 - A partir de 1º de março de 2013:

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

* -  A carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 15 horas

semanais, a partir de 1º de março de 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

13.12.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* -  A carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 24 horas

semanais, a partir de 1º de março de 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

13.12.2012.

V.1.4.2 - A partir de 1º de junho de 2014:

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

* -  A carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 15 horas

semanais, a partir de 1º de junho de 2014, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

13.12.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* -  A carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 24 horas

semanais, a partir de 1º de junho de 2014, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

13.12.2012.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  João  Vítor  Xavier,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -  Tiago

Ulisses.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.452/2012

(Redação do Vencido)
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Altera as Leis nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986, nº 15.465, de 13 de janeiro de

2005, e nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, e a Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica criada a Gratificação de Serviços de Seguridade Social - GSSS -,

devida aos ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social, a que se referem os

incisos I, II e III do art. 1º da Lei nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005, do Quadro de

Pessoal  do  Instituto de Previdência  dos  Servidores  do  Estado de Minas Gerais  -

Ipsemg -, salvo aqueles que exercem a função de cirurgião-dentista.

§  1º  -  A GSSS será  atribuída  mensalmente  ao  servidor  ocupante  de  cargo  de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  que  trata  o  “caput”,  em  efetivo  exercício  no

Ipsemg, ainda que esteja ocupando cargo de provimento em comissão ou função

gratificada.

§ 2º - Os valores da GSSS serão os constantes no Anexo I desta lei.

§ 3º - O pagamento da GSSS será suspenso caso o servidor passe a ter exercício

em órgão ou entidade diverso do Ipsemg, bem como nas situações de Afastamento

Voluntário Incentivado - AVI -, Licença Para Tratar de Interesses Particulares - LIP - e

afastamento  decorrente  de  exercício  de  mandato  eletivo  federal,  estadual  ou

municipal, ressalvada a opção referida nos incisos II e III do art. 38 da Constituição da

República.

§ 4º -  O valor  da GSSS não se incorpora à remuneração do servidor  nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício  ou  vantagem,  salvo  os  decorrentes  de  adicionais  por  tempo de  serviço

adquiridos anteriormente à Emenda à Constituição Federal nº 19, de 4 de junho de

1998, gratificação natalina e adicional de férias, considerados os respectivos meses

de referência.

Art. 2º - Fica criada a Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência - GSUE -

para os ocupantes de cargos das carreiras de Analista de Seguridade Social, Técnico

de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade

Social, a que se referem os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei nº 15.465, de 2005.
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§  1º  -  A GSUE será  atribuída  mensalmente  ao  servidor  ocupante  de  cargo  de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  que  trata  o  “caput”,  em efetivo  exercício  nas

unidades Centro de Terapia Intensiva - CTI - e Serviço Médico de Urgência - SMU -

do Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP - e Serviço de Urgência Odontológica

do Ipsemg, ainda que esteja ocupando cargo de provimento em comissão ou função

gratificada.

§ 2º - Os valores da GSUE serão os constantes no Anexo II desta lei.

§  3º -  O valor  da GSUE não se incorpora à remuneração do servidor nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício  ou  vantagem,  salvo  os  decorrentes  de  adicionais  por  tempo de  serviço

adquiridos anteriormente à Emenda à Constituição Federal nº 19, de 4 de junho de

1998, gratificação natalina e adicional de férias, considerados os respectivos meses

de referência.

Art.  3º  -  Fica  criada  a  Gratificação  de  Produtividade  por  Prestação  de  Serviço

Adicional de Assistência Médica ou Odontológica - GPMO -, devida aos ocupantes de

cargos  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade  Social,  na  função  de  cirurgião-

dentista, e Médico da Área de Seguridade Social, a que se referem os incisos I e VII

do art. 1º da Lei nº 15.465, de 2005, que prestarem serviço adicional de assistência

médica ou odontológica, na forma de regulamento.

§ 1º - A GPMO será atribuída mensalmente ao servidor de que trata o “caput”, em

efetivo  exercício  no  Ipsemg,  ainda  que  esteja  ocupando  cargo  em  comissão  ou

função gratificada.

§ 2º - O pagamento do valor da gratificação de que trata este artigo dependerá da

apuração de produção excedente individual realizada mensalmente pelo servidor no

Ipsemg.

§ 3º - A GPMO será calculada com base nos valores de referência constantes da

Tabela do Ipsemg de Honorários de Serviços para a Área de Saúde, na forma de

regulamento.

§  4º  -  O  limite  máximo  mensal  da  GPMO  terá  como  referência  o  valor

correspondente  a  cento  e  sessenta  consultas  para  médico  e  cento  e  cinquenta

exames clínicos ou planos de tratamento para cirurgião-dentista.
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§ 5º -  O valor da GPMO não se incorpora à remuneração do servidor nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício ou vantagem.

Art. 4º - Fica criada a Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade Social

- GRSASS -, no âmbito do Ipsemg, devida aos ocupantes dos cargos das carreiras de

Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade

Social e Médico da Área de Seguridade Social, a que se referem os incisos I, II, III e

VII  do art.  1º  da Lei  nº  15.465,  de 2005,  que habitualmente  trabalhem em locais

insalubres, nos termos de regulamento.

§ 1º - A GRSASS será devida nos seguintes percentuais, em razão do grau de risco

à  saúde,  definidos  nos  termos  de  regulamento,  calculados  sobre  o  valor  do

vencimento básico do cargo de provimento em comissão DAI-2, a que se refere o

Anexo I da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007:

I - 10% (dez por cento);

II - 20% (vinte por cento);

III - 40% (quarenta por cento).

§ 2º - A GRSASS não poderá ser percebida cumulativamente com o adicional de

insalubridade, a que se refere o art. 13 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992.

§ 3º - O direito à percepção da GRSASS cessa com a eliminação das condições ou

dos riscos que motivaram a sua concessão.

Art. 5º - Os servidores ocupantes de cargos das carreiras de Analista de Seguridade

Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área

de Seguridade Social, a que se referem os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei nº

15.465, de 2005, lotados no Ipsemg, que, na data da publicação desta lei, estiverem

em  efetivo  exercício,  poderão  manifestar  opção  pela  ampliação  da  jornada  de

trabalho, na forma de regulamento.

§  1º  -  A opção  pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho  de  que  trata  o  “caput”

implicará o cumprimento da carga horária correspondente à tabela de vencimento

básico  imediatamente  superior  à  utilizada  como  referência  para  pagamento  da

remuneração do servidor na data da publicação desta lei.

§ 2º - Poderá fazer a opção pela ampliação da jornada de trabalho o servidor que
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atender a um dos seguintes requisitos:

I - não possuir tempo de contribuição previdenciária ou idade que implique período

faltante inferior a três mil seiscentos e cinquenta dias para preencher os requisitos de

aposentadoria;

II - ter realizado, entre 1º de janeiro de 2007 e 31 de agosto de 2012, por no mínimo

trinta  e  seis  meses,  jornada  de  trabalho  superior  à  carga  horária  do  cargo  de

provimento  efetivo,  por  meio  de  jornada  complementar,  na  forma  do  Decreto  nº

40.449, de 29 de junho de 1999;

III  -  ter  realizado,  entre 1º  de janeiro de 2007 e 31 de agosto de 2012,  por no

mínimo trinta e seis meses, jornada de trabalho superior à carga horária do cargo de

provimento efetivo por outro fator de interesse do Ipsemg, exceto para realização de

pró-labore ou para cumprimento de carga horária de trabalho resultante do direito de

continuidade  de  percepção  de  remuneração  de  cargo  em  comissão  exercido

conforme disposto na Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003;

IV - pertencer à carreira de Analista de Seguridade Social, na função de cirurgião-

dentista, ou de Médico da Área de Seguridade Social.

§  3º  -  A opção pela  ampliação da jornada de trabalho  enquadrada na hipótese

prevista  no  inciso  II  do  §  2º  implica  incorporação  da  totalidade  da  jornada

complementar realizada na forma do Decreto nº 40.449, de 1999.

§ 4º - A opção pela ampliação da jornada de trabalho realizada em conformidade

com o disposto neste artigo resultará no posicionamento do servidor na tabela de

vencimento básico com carga horária imediatamente superior, no mesmo nível e grau

em que se encontra o servidor na data da opção.

§ 5º - Será considerada nula a opção pela ampliação da jornada de trabalho do

servidor que se enquadrar na hipótese prevista no inciso I do § 2º e se aposentar

voluntariamente antes de três mil seiscentos e cinquenta dias após a vigência da

opção de ampliação de jornada.

§ 6º - Será considerada nula a opção pela ampliação da jornada de trabalho do

servidor que se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do § 2º e se

aposentar voluntariamente antes de mil e noventa e cinco dias após a vigência da

opção de ampliação de jornada.
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§ 7º - O formulário específico, a data de publicação e a vigência da opção pela

ampliação da jornada de que trata este artigo serão definidos em regulamento.

§  8º  -  A opção pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho  disposta  neste  artigo  é

substitutiva  da  jornada  complementar  efetuada  pelos  servidores  das  carreiras  do

Ipsemg  na  forma  do  Decreto  nº  40.449,  de  1999,  ficando  convalidados  os

pagamentos realizados a tal título até a data da publicação desta lei.

§ 9º  -  Os servidores ocupantes de cargo da carreira de Técnico de Seguridade

Social que, na data de publicação desta lei, estiverem designados para o exercício da

função  de  técnico  de  radiologia  no  Ipsemg  não  poderão  manifestar  opção  pela

ampliação de jornada.

Art.  6º  -  A carga  horária  semanal  de  trabalho  dos  servidores  que,  na  data  da

publicação  desta  lei,  forem  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de

Seguridade Social, na função de cirurgião-dentista, e Médico da Área de Seguridade

Social e não fizerem a opção pela ampliação da jornada de que trata o art. 5º será de

quinze horas semanais.

§ 1º - Ao servidor ocupante de cargo da carreira de Médico da Área de Seguridade

Social  de  que  trata  o  “caput”,  submetido  ao  regime  de  plantão  no  Ipsemg,  fica

mantido o direito à carga horária de doze horas durante tal regime.

§ 2º - Aplica-se o disposto no “caput” aos servidores que, na data da publicação

desta lei, forem detentores de função pública.

Art. 7º - O servidor ocupante de cargo da carreira de Analista de Seguridade Social

na função de cirurgião-dentista cumprirá a seguinte carga horária de trabalho:

I  -  vinte e duas horas e trinta minutos, quando no efetivo exercício da função e

posicionado na tabela de vencimento básico correspondente a trinta horas semanais;

II - trinta horas, quando no efetivo exercício da função e posicionado na tabela de

vencimento básico correspondente a quarenta horas semanais.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  de  exercício  de  função  diversa  da  de  cirurgião-

dentista,  o  servidor  de  que  trata  o  “caput”  cumprirá  a  carga  horária  de  trinta  ou

quarenta horas semanais de trabalho, conforme a tabela em que estiver posicionado.

Art. 8º - O servidor em efetivo exercício em unidade administrativa de prestação de

serviços  relacionados  à  Assistência  à  Saúde  poderá,  mediante  autorização  do
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Presidente  do  Ipsemg,  realizar  jornada complementar  de  trabalho  para  garantir  a

escala mínima de serviço, observada a conveniência administrativa e a necessidade

da autarquia, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - A jornada complementar de que trata o “caput” somente poderá

ser realizada em caráter temporário, e seu valor não se incorpora à remuneração do

servidor nem aos proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de

cálculo para outro benefício ou vantagem.

Art. 9º - O inciso II e o § 2º do art. 8º da Lei nº 15.465, de 2005, passam a vigorar

com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido do inciso III e dos §§ 5º e 6º:

“Art. 8º - (…)

II - vinte horas semanais para os ocupantes de cargos de Analista de Gestão de

Seguridade Social que desempenharem a função de Médico;

III - vinte e quatro horas semanais para os ocupantes de cargos de Médico da Área

de Seguridade Social.

(...)

§ 2º - Os servidores que ingressarem na carreira de Técnico de Seguridade Social

com carga horária de trinta horas e forem designados para o desempenho da função

de técnico de  radiologia  em exercício  no  Ipsemg terão  carga horária semanal  de

trabalho de vinte e quatro horas, quando no efetivo exercício da função.

(...)

§ 5º - Os servidores que ingressarem na carreira de Analista de Seguridade Social

na função de cirurgião-dentista, com carga horária de trinta horas e quarenta horas,

terão carga horária semanal de trabalho de vinte e duas horas e trinta minutos e trinta

horas, respectivamente, quando no efetivo exercício da função.

§ 6º - As cargas horárias das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de

Seguridade Social, Analista de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade

Social, de que tratam os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei nº 15.465, de 2005,

serão exercidas em regime normal ou de plantão, nos termos de regulamento.”.

Art. 10 - O “caput” do inciso III do art. 10 da Lei nº 15.465, de 2005, e sua alínea “b”

passam a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

inciso IV:
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“Art. 10 - (...)

III - para a carreira de Analista de Seguridade Social:

(...)

b)  pós-graduação  “lato  sensu”,  conforme  definido  no  edital  do  concurso,  para

ingresso no nível III;

(...)

IV - para a carreira de Médico da Área de Seguridade Social:

a) nível superior, conforme definido no edital do concurso, para ingresso no nível I;

b) pós-graduação “lato sensu” ou residência médica, conforme definido no edital do

concurso, para ingresso no nível III.”.

Art. 11 - O inciso II do art. 39 da Lei nº 15.465, de 2005, passa a vigorar com a

redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 2º, 3º, 4º, 5º e

6º, e passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 39 - (...)

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Técnico de Seguridade Social e

Auxiliar  de  Seguridade  Social  lotados  no  Ipsemg  e  de  Assistente  Técnico  de

Seguridade Social e Auxiliar-Geral de Seguridade Social lotados no IPSM.

(...)

§ 2º - A carga horária semanal dos servidores que, em 1º de janeiro de 2013, forem

ocupantes de cargo da carreira de Técnico de Seguridade Social designados para o

exercício da função de técnico de radiologia no Ipsemg, será de vinte e quatro horas,

mantendo-se o posicionamento na tabela de vencimento básico com carga horária de

trinta horas semanais.

§ 3º - Para fins de compensação do aumento da jornada de vinte horas semanais

para vinte e quatro horas semanais,  o servidor ocupante de cargo da carreira de

Técnico de Seguridade Social designado para o exercício da função de técnico de

radiologia no Ipsemg será reposicionado no grau da respectiva carreira cujo valor seja

igual ou imediatamente superior ao do vencimento básico percebido em 1º de março

de 2013, acrescido de 20% (vinte por cento).

§ 4º - O servidor ocupante de cargo da carreira de Técnico de Seguridade Social

com carga horária de trinta horas semanais que, após 1º  de janeiro de 2013, for
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designado para o exercício da função de técnico de radiologia no Ipsemg, terá carga

horária semanal de vinte e quatro horas.

§ 5º - Os servidores que, em 1º de janeiro de 2013, forem ocupantes de cargo da

carreira de Técnico de Seguridade Social designados para o exercício da função de

técnico de radiologia e não possuírem escolaridade necessária à mudança de nível

para fins do reposicionamento nos termos do § 3º, serão reposicionados no nível III

do  grau  J  da  respectiva  carreira  e  perceberão  vantagem  pessoal  nominalmente

identificada como forma de atingimento do valor correspondente à compensação do

aumento da jornada.

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 5º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que faria jus o servidor se fosse posicionado tal qual o disposto no §

3º e o valor do nível III do grau J no qual será o posicionamento do servidor.”.

Art. 12 - A escolaridade do nível III da carreira de Analista de Seguridade Social,

constante  na  tabela  I.1.3  do  Anexo  I  da  Lei  nº  15.465,  de  2005,  passa  a  ser

“Superior/Pós-Graduação 'lato sensu'”.

Art. 13 - A escolaridade do nível III da carreira de Médico da Área de Seguridade

Social, constante na tabela I.1.4 do Anexo I da Lei nº 15.465, de 2005, passa a ser

“Superior ou Pós-Graduação “lato sensu” ou Residência Médica”.

Art. 14 - Não se aplica a alteração prevista nos arts. 12 e 13 aos servidores que, na

data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos das carreiras de Analista de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, sendo considerado, para

fins de promoção, excepcionalmente, a escolaridade do nível III como “Superior”.

Art. 15 - A carga horária da carreira de Auxiliar de Seguridade Social, constante na

tabela  I.1.1  do  Anexo  I  da  Lei  nº  15.465,  de  2005,  passa  a  ser  “Carga  Horária

Semanal de Trabalho: 30 ou 40 horas”.

Art.  16  -  A carga horária  da  carreira de Médico da Área de Seguridade Social,

constante na tabela I.1.4 do Anexo I da Lei nº 15.465, de 2005, passa a ser “Carga

Horária Semanal de Trabalho: 15 ou 24 horas”, na forma constante no Anexo III desta

lei.

Art. 17 - Fica acrescentada ao item V.1.1 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 30 de

dezembro de 2005, a tabela de vencimento básico com carga horária de 40 horas
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para a carreira de Auxiliar de Seguridade Social, na forma constante no Anexo IV

desta lei.

Art. 18 - A carga horária correspondente à tabela de vencimento de Médico da Área

de Seguridade Social, constante do item V.1.4 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005,

passa a ser “Carga Horária: 15 horas”, na forma do Anexo V desta lei.

Art. 19 - Fica acrescentada ao item V.1.4 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005, a

tabela  de  vencimento  básico  com  carga  horária  de  vinte  e  quatro  horas  para  a

carreira de Médico da Área de Seguridade Social, na forma do Anexo VI desta lei.

Art. 20 - As tabelas de vencimento básico com carga horária de quinze e vinte e

quatro horas da carreira de Médico da Área de Seguridade Social, constantes do item

V.1.4 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005, passam a vigorar:

I - na forma constante do Anexo VII desta lei, a partir de 1º de março de 2013;

II - na forma constante do Anexo VIII desta lei, a partir de 1º de junho de 2014.

Art. 21 - As tabelas de vencimento básico com carga horária de trinta e quarenta

horas da carreira de Analista de Seguridade Social constante do item V.1.3 do Anexo

V da Lei nº 15.961, de 2005, passam a vigorar com os valores na forma constante do

Anexo IX desta lei.

Art. 22 - O “caput” e os §§ 1º, 3º e 6º do art. 50 da Lei nº 9.380, de 18 de dezembro

de 1986, passam vigorar com a seguinte a redação:

“Art.  50  -  O  credenciamento  de  profissionais  para  prestação  de  serviços  de

Assistência à Saúde na rede assistencial, incluindo os serviços próprios de saúde,

não  determina,  entre  o  Ipsemg  e  os  respectivos  profissionais,  qualquer  vínculo

empregatício ou funcional.

§ 1º - Os servidores inativos das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico

de Seguridade Social, Analista de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade

Social, de que tratam os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei 15.465, de 13 de janeiro

de 2005,  poderão ser  credenciados  para  a  prestação de serviços  de  que trata  o

“caput”, sendo vedado o credenciamento de servidores em efetivo exercício.

(...)

§ 3º - Aos profissionais credenciados na forma deste artigo, o limite mensal máximo

de  pagamento  terá  como  referência  o  correspondente  ao  valor  de  duzentos  e
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sessenta consultas para médico ou duzentos e cinquenta exames clínicos e plano de

tratamento para cirurgião-dentista, nos termos de regulamento.

(...)

§  6º  -  Os  serviços  de  Assistência  à  Saúde  de  que  trata  este  artigo  são  os

constantes da Tabela do Ipsemg de Honorários de Serviços para a Área de Saúde,

instituída por meio de regulamento.”.

Art. 23 - Ficam acrescentados os arts. 2º-A e 2º-B à Lei Delegada nº 175, de 2007:

“Art.  2º-A -  Ficam  criados  cargos  do  grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da

Administração  Autárquica  e  Fundacional  para  Assistência  a  Saúde,  denominados

DAI-AS, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais, com denominações, valores, jornada de trabalho e quantitativos estabelecidos

no item V.11.5 do Anexo V desta lei.

§ 1º - Os DAI-AS de que trata este artigo serão regulamentados em decreto e seus

ocupantes serão designados por ato do Presidente do Ipsemg.

§ 2º - Os DAI-AS de que trata este artigo destinam-se às atividades relacionadas ao

assessoramento na regulação e na prestação de serviços da Assistência à Sáude no

Ipsemg.

§ 3º - As atribuições específicas dos servidores de que trata o “caput” deste artigo

serão definidas em regulamento.

§ 4º - Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 20 da Lei Delegada nº 175, de

2007, aos servidores de que trata o “caput” deste artigo.

§ 5º - O valor da DAI-AS não se incorpora à remuneração do servidor nem aos

proventos de  aposentadoria  ou à pensão do servidor  e não serve como base de

cálculo para outro benefício ou vantagem, salvo a decorrente de adicional por tempo

de  serviço,  de  gratificação  natalina,  de  adicional  de  férias  e  de  adicional  de

desempenho.

§ 6º - Havendo compatibilidade de horário, os profissionais de saúde ocupantes de

DAI-AS  e  DAI  poderão acumular  cargo,  nos  termos  do  inciso  XVI  do  art.  37  da

Constituição da República de 1988.

§ 7º - A jornada de trabalho para servidores com formação em medicina será de

vinte e quatro horas, mantida a remuneração do DAI-AS e DAI de que trata esta lei.
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Art.  2º-B  -  Fica  instituída  a  Gratificação  por  Desempenho  de  Metas  -  GDM  -,

destinada aos servidores públicos ocupantes do cargo DAI-AS.

§ 1º - A GDM será paga mensalmente, nos termos de regulamento, até 31 de março

de 2015.

§ 2º - Os valores da GDM terão os seguintes limites:

I - coordenador: prêmio fixo no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

II - especialista: prêmio fixo no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

III - médico plantonista: prêmio fixo no valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos

reais) e prêmio variável no valor de até R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

§  3º  -  A GDM será  paga cumulativamente  com o vencimento  do  cargo DAI-AS

ocupado pelo servidor,  ou com a parcela de 50% (cinquenta por cento) a que se

refere o inciso II do art. 20, e não se incorporará, para qualquer efeito, à remuneração

do servidor nem constituirá base para o cálculo de qualquer vantagem remuneratória,

salvo  as  decorrentes  de  adicional  por  tempo  de  serviço  adquirido  até  a  data  da

promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998, de gratificação

natalina e de adicional de férias.

§ 4º - A percepção da GDM não impede a percepção do prêmio de produtividade

previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 24 - O Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, fica acrescido do item V.11.5,

constante no Anexo X desta lei.

Art. 25 - Os servidores que passaram para a inatividade em cargo ou função de

Analista de Seguridade Social, na função de médico, serão posicionados na carreira

de Médico da Área de Seguridade Social, mantidas as referências de nível, grau e

carga horária utilizadas para pagamento dos proventos, nos casos em que houver

direito à paridade.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se aos falecidos, nos casos em que o servidor

tenha  desempenhado  a  função  de  médico  e  deixado  pensão  correspondente  à

remuneração do cargo de Analista de Seguridade Social.

§ 2º - O posicionamento dos servidores de que tratam o “caput” e o § 1º deste artigo

será  formalizado por  meio  de  resolução conjunta  dos  dirigentes  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão e do Ipsemg.
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Art. 26 - Ficam revogados:

I - os §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.465, de 2005;

II - a alínea “c” do inciso III e o § 3º do art. 10 da Lei nº 15.465, de 2005;

III - o art. 64 da Lei nº 15.961, de 2005;

IV - os §§ 2º, 4º, 5º e 7º do art. 50 da Lei nº 9.380, de 1986;

V -  os arts.  11-A,  11-B e 11-C e o itens V,  V.11.3  e V.11.4 do  Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007.

Art.  27  -  Esta  lei  entra em vigor  na data  de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente ao disposto nos arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 11, 15 a 22 e inciso IV do art.

27 a partir de 1º de março de 2013 e no art. 4º a partir de 1º de julho de 2013.

ANEXO I

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

Tabela de Gratificação de Serviço de Seguridade Social - GSSS

* - A Tabela de Gratificação de Serviço de Seguridade Social - GSSS, a que se

refere o art. 1º da Lei nº...,   foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de... .)

Tabela de Gratificação de Serviço de Urgência e Emergência - GSUE

* - A Tabela de Gratificação de Serviço de Urgência e Emergência - GSUE, a que se

refere o art. 2º da Lei nº …, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 16 da Lei nº ..., de .... de .... de ... .)

“ANEXO I

(a que se refere arts. 1º, 24, 27, 30 e 34 da Lei nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social  do Poder

Executivo

I.1 - Ipsemg

(...)

I.1.4 - MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 15 OU 24 HORAS”

ANEXO IV
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(a que se refere o art. 17 da Lei nº ..., de .... de .... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.1 - Carreira de Auxiliar de Seguridade Social

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Carreira de Auxiliar de Seguridade Social, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 18 da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V.1. - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

(...)

V.1.4. - CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS”

ANEXO VI

(a que se refere o art. 19 da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.4 - Carreira de Médico da Área de Seguridade Social

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 24 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

ANEXO VII

(a que se refere o inciso I do art. 20 da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

“ANEXO V
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(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.4 - Carreira de Médico da Área de Seguridade Social

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 15 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 24 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso II do art. 20 da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.4 - Carreira de Médico da Área de Seguridade Social

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 15 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 24 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 21 da Lei nº ..., de ... de .... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.3 - Carreira de Analista de Seguridade Social

(...)

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Carreira de Analista de Seguridade Social, carga horária 30 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Carreira de Analista de Seguridade Social, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

ANEXO X

(de que trata o art. 24 da Lei nº ..., ... de ... de ... .)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

V.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - IPSEMG

(...)

V.11.5 - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DAI-AS

* - A tabela com a denominação, quantitativo, valor e jornada de trabalho do Quadro

de Direção e Assessoramento da Assistência a Saúde - DAI-AS -, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.522/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.522/2012 dispõe sobre o

Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda.

Aprovado no 1º Turno com a Emenda nº 1 apresentada pela comissão de Trabalho,

Previdência e Ação Social,  o projeto retorna agora a esta Comissão para receber

parecer, no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho,

Emprego e Geração de Renda, tem o objetivo de criar um novo marco normativo para

o  Conselho,  adequando-o  às  alterações  supervenientes  à  Lei  nº  13.687,  de

27/7/2000, que o instituiu.

O Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda é órgão colegiado

de caráter permanente e deliberativo, vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e
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Emprego.  Sua  composição  é  paritária  entre  trabalhadores,  empregadores  e

representantes do poder público estadual. A atribuição do Conselho é deliberar sobre

as  políticas  de  fomento  e  apoio  à  geração  de  trabalho,  emprego  e  renda  e  à

qualificação profissional.

As  alterações  propostas  pelo  projeto  em tela  incidem sobre  a  nomenclatura  do

Conselho, sua composição e o seu modo de atuação, para que ele possa atender, de

modo eficiente, à finalidade a que se propõe.

Na análise de 1º turno, esta Comissão entendeu ser necessário alterar o comando

da proposição relativo ao período de realização de conferências estaduais, de modo a

torná-lo compatível com a dinâmica da implementação da política pública de trabalho

no Estado. A emenda proposta foi aprovada e estamos de acordo com o vencido no

1º turno.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos pela  aprovação,  em 2º turno,  do Projeto de Lei

nº3.522/2012 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Fred Costa - Pompílio Canavez.

PROJETO DE LEI Nº 3.522/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda.

Art. 1º - O Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter - ,

vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - e criado pela Lei nº

13.687, de 27 de julho de 2000, passa a reger-se nos termos desta lei e tem por

finalidade deliberar em caráter permanente sobre as políticas públicas de fomento e

apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação social e profissional no

Estado.

Art. 2º - O Conselho de que trata esta lei tem composição tripartite e é constituído

pela  representação  paritária  de  trabalhadores,  empregadores  e  do  poder  público

estadual.

§ 1º - O Conselho se organizará em câmaras temáticas que convocarão, para a sua

assessoria,  entidades  representativas  dos  trabalhadores,  dos  empregadores  e  do
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poder público que tenham afinidade com a sua atribuição específica, respeitado o

caráter paritário dessa participação.

§  2º  -  O Conselho poderá  criar  um Grupo de Apoio  Permanente -  GAP -  para

assessorá-lo em temas e necessidades específicas.

Art. 3º - O Conselho de que trata esta lei tem as seguintes atribuições:

I - propor aos órgãos públicos e entidades não governamentais programas, projetos

e  medidas  efetivas  que  visem  minimizar  os  impactos  negativos  do  desemprego

conjuntural e estrutural no Estado;

II  -  elaborar  e apreciar  projetos de geração de trabalho,  emprego e renda e de

qualificação profissional no Estado;

III - incentivar a instituição de conselhos municipais de trabalho pelas Câmaras de

Vereadores, homologá-los e assessorá-los, em conformidade com as resoluções do

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat;

IV - propor programas, projetos, ações e medidas que incentivem o associativismo,

o  cooperativismo,  o  empreendedorismo  e  a  auto-organização  como  formas  de

enfrentar  o  impacto  do  desemprego  e  promover  o  desenvolvimento  econômico e

social sustentável nas áreas urbana e rural do Estado;

V - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos utilizados na geração

de trabalho, emprego e renda e na qualificação profissional no Estado, priorizando os

oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

VI  -  participar  da  elaboração,  do acompanhamento  e  da  execução do plano de

trabalho  do  Sistema  Nacional  de  Emprego  e  propor  a  reformulação  de  suas

atividades  e  metas,  quando  necessário,  em  consonância  com  as  diretrizes  do

Codefat;

VII - propor os objetivos, as regras, os critérios e as metas do Plano de Qualificação

Profissional do Estado e acompanhar sua execução, garantindo sua interiorização e

transparência por meio dos Conselhos e Comissões Municipais de Emprego;

VIII  -  elaborar  projetos  que  desenvolvam  habilidades  e  qualifiquem

profissionalmente as pessoas portadoras de deficiência;

IX - propor ações de microcrédito produtivo e outras medidas que beneficiem os

micro e pequenos empreendimentos;
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X  -  propor  políticas  de  trabalho,  emprego,  geração  de  renda  e  qualificação

profissional nos setores de atividades econômicas, mediante proposta das câmaras

temáticas,  a  serem  aprovadas  pelo  Conselho  Deliberativo  do  Ceter  na  forma de

resolução.

Art.  4º  -  O  Ceter  é  composto  por  vinte  e  um  membros  que  representam,

paritariamente,  os trabalhadores, os empregadores e o poder público, da seguinte

forma:

I - pelos trabalhadores, um representante de cada uma das seguintes entidades:

a) Central Única dos Trabalhadores;

b) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais;

c) Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil;

d) Central Geral dos Trabalhadores do Brasil;

e) Nova Central Sindical de Trabalhadores Minas Gerais;

f) Força Sindical;

g) União Geral dos Trabalhadores;

II - pelos empregadores, um representante de cada uma das seguintes entidades:

a) Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais;

b) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;

c)  Federação  do  Comércio  de  Bens,  Serviços  e  Turismo  do  Estado  de  Minas

Gerais;

d) Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais;

e) Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Minas Gerais;

f) Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais;

g) Associação de Bancos do Estado de Minas Gerais;

III - pelo poder público, um representante de cada um dos seguintes órgãos:

a) Ministério do Trabalho e Emprego - Superintendência Regional do Trabalho e

Emprego em Minas Gerais;

b) Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

c) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;

d) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

e) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
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f) Secretaria de Estado de Turismo;

g) Secretaria de Estado de Educação.

§ 1º - A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais será representada no

Conselho por um deputado, indicado por seu Presidente, escolhido entre os membros

da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, o qual não terá direito a

voto.

§ 2º - Cada representante efetivo terá um suplente e mandato de até quatro anos,

permitida uma recondução.

§ 3º - Os membros do Conselho não são remunerados e serão designados pelo

Governador  do  Estado  após  a  indicação  pelos  órgãos  e  pelas  entidades

representados.

§ 4º - O Conselho será presidido por um de seus membros, eleito para um mandato

de  dois  anos,  observado,  na  sua  sucessão,  o  sistema  de  rodízio  entre  os

representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do poder público.

§ 5º - A vice-presidência do Conselho será exercida por membro eleito da mesma

representação.

§ 6º - Os mandatos dos membros do Conselho, do Presidente e do Vice-Presidente,

em curso na data de publicação desta lei, terão sua duração assegurada conforme

previsto à época da respectiva designação.

§ 7º - No caso de vacância da presidência, o Vice-Presidente assumirá o cargo até

o término do mandato.

§ 8º - Ocorrerá a vacância quando:

I - o Presidente comunicar formalmente o seu afastamento;

II  -  o  Presidente  se  ausentar,  sem  justificativa,  por  duas  sessões  ordinárias

consecutivas.

§  9º  -  No  caso  de  ausência  ou  impedimento  do  Presidente,  o  Vice-Presidente

assumirá o cargo;

§ 10 - Caso ocorra a vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, será

eleito um Conselheiro substituto da mesma representação para completar o mandato.

§ 11 - A posse do novo Presidente acontecerá na última reunião ordinária do ano.

Art. 5º - O Ceter promoverá a Conferência Estadual do Trabalho ordinariamente a
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cada dois  anos,  ou extraordinariamente  por  decisão da maioria  absoluta  de seus

membros.

Art. 6º - O Ceter tem uma Secretaria Executiva à qual competem as ações de cunho

operacional  demandadas  pelo  Conselho  e  o  fornecimento  das  informações

necessárias às suas deliberações.

Parágrafo único - A Secretaria Executiva do Conselho será exercida por integrante

da Superintendência de Política de Geração de Emprego da Sete.

Art. 7º - O Conselho revisará seu regimento interno no prazo de quarenta e cinco

dias a contar da publicação desta lei.

Art. 8º - O Governo do Estado assegurará à Sete recursos suficientes para garantir

a estrutura física e a de pessoal necessárias ao funcionamento do Ceter e de sua

Secretaria Executiva.

Art. 9º - Fica revogada a Lei nº 13.687, de 27 de julho de 2000.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.527/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa, por intermédio da

Mensagem no 318/2012, a proposição em epígrafe dispõe sobre a transferência da

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social -

Seds -, para a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

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

Fiscalização Financeira  e Orçamentária,  o projeto  retorna agora  a esta Comissão

para receber parecer, no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição sob comento dispõe sobre a transferência completa da estrutura e

cargos  da  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de  Estado  de

Defesa Social - Seds - para a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Esportes

e da Juventude - Seej -, com vistas a viabilizar um trabalho mais produtivo e efetivo
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com a integração de áreas afins. Será transferido também para a Seej o Conselho

Estadual Antidrogas e o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de

Entorpecentes - Funpren -.

Além disso, o projeto versa sobre a modificação da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do

Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  da  Lei

Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Grupo de Direção e

Assessoramento  do  Quadro  Geral  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  e  as

funções gratificadas da Administração autárquica e fundacional do Poder Executivo e

dá outras providências, e da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que

dispõe sobre a organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder

Executivo do Estado.

No decorrer da discussão em 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça propôs

o Substitutivo nº 1 com vistas a adequar o texto original do projeto de lei à técnica

legislativa. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, aprovou o projeto na

forma deste Substitutivo nº 1. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  e  apresentou  a

Emenda nº 1 visando aperfeiçoar seus dispositivos.

No que tange ao aspecto orçamentário e financeiro a ser discutido em 2º turno,

aspecto que compete a esta Comissão analisar, o projeto não cria novas despesas

para  o  Estado,  conforme  corroborado  pelo  ofício  enviado  pelo  Poder  Executivo

quando da discussão do projeto em 1º turno. Dessa forma, fica dispensado o envio do

impacto orçamentário-financeiro,  conforme estabelecido  pela  Lei  Complementar  nº

101,  de  4  de  maio  de  2000,  denominada  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Cabe

ressaltar também que caso a Subsecretaria de Política sobre Drogas venha a realizar

execução orçamentária e financeira em 2012 e seja necessária a anulação de crédito

orçamentário  da  Seds  para  aporte  na  Seej  será  necessária  lei  específica  para

abertura de crédito especial.

Durante a discussão do projeto em 1º turno, no Plenário, foi recebida uma proposta

de emenda do Poder Executivo dando a seguinte redação ao §5º do art. 9 do projeto

original:
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“§ 5º - A cessão de que trata o § 4º será realizada com ônus para a SEEJ.”.

Cabe ressaltar que a proposta de emenda acima já foi contemplada no parágrafo

único do art. 10 do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.527/2012, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Tiago  Ulisses,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -  João  Vítor

Xavier.

PROJETO DE LEI Nº 3.527/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  transferência  da  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da

Secretaria de Estado de Defesa Social para a Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A Subsecretaria  de Políticas  sobre Drogas da Secretaria  de Estado de

Defesa Social -  Seds - fica transferida para a estrutura orgânica da Secretaria de

Estado de Esportes e da Juventude - Seej.

Art. 2º - Ficam criados no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Seej

os seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta

do Poder Executivo - DAD -, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007:

I - cinco DAD-1;

II - quatro DAD-2;

III - dois DAD-3;

IV - oito DAD-4;

V - nove DAD-6;

VI - dois DAD-9.

Parágrafo único - Os cargos criados no “caput” deste artigo serão identificados em

decreto.

Art. 3º - Ficam extintos no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Seds
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os seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta

do Poder Executivo - DAD -, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007:

I - cinco DAD-1;

II - quatro DAD-2;

III - dois DAD-3;

IV - oito DAD-4;

V - nove DAD-6;

VI - dois DAD-9.

Parágrafo único - Os cargos extintos no “caput” deste artigo serão identificados em

decreto.

Art. 4º - Fica acrescentado ao inciso XI do artigo 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º

de janeiro de 2011, a seguinte alínea “c”, ficando revogada a alínea “d” do inciso V do

mesmo artigo:

“Art. 5º - (...)

XI - (...)

c) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;”.

Art. 5º - O inciso XV do art. 181 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos

XVI, XVII e XVIII e o parágrafo único que seguem, ficando revogados os incisos IX, X

e XI do art. 132 da mesma lei:

“Art. 181 - (...)

XV - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias à sua implantação;

XVI - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção do uso de substâncias e produtos psicoativos, visando ao tratamento, à

recuperação e à reinserção social do dependente químico;

XVII  -  credenciar  organizações públicas,  privadas e não governamentais  para a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;

XVIII - exercer atividades correlatas.

Parágrafo único - A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e a Subsecretaria da
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Juventude,  no  limite  de  suas  competências,  deverão  elaborar,  coordenar  e

desenvolver políticas públicas em conjunto.”.

Art. 6º - Fica acrescentado ao art. 182 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso X, ficando revogado o inciso XIII do art. 133 da mesma lei:

“Art. 182 - (...)

X - Subsecretaria de Políticas sobre Drogas:

a) Superintendência de Articulação e Descentralização de Políticas sobre Drogas;

b) Superintendência de Prevenção, Tratamento e Reinserção Social;

c) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art. 7º - O inciso I do art. 183 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte  redação,  e  fica  acrescentado  ao  artigo  o  parágrafo  único  que  segue,

ficando revogados o inciso VI e os §§ 5° a 9° do ar t. 134 da mesma lei:

“Art. 183 - (…)

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual da Juventude;

c) o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(…)

Parágrafo único - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre

Drogas será exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art. 8º - A Lei Delegada nº 180, de 2011, fica acrescida do seguinte art. 183-A:

“Art. 183-A - A Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude é o órgão gestor

do  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de  Entorpecentes  -

Funpren.”.

Art. 9º - O art. 135 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  135 - A Secretaria de Estado de Defesa Social é o órgão gestor do Fundo

Penitenciário Estadual.”.

Art. 10 - Ficam transferidos para a Seej os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

específicos à temática da política sobre drogas celebrados pela Seds até a data da
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publicação desta lei, desde que se proceda, quando necessário, às adequações, às

ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo  único  -  Compete  à  Seej  o  monitoramento  e  o  acompanhamento  da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o “caput”.

Art. 11 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seds  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à Seej para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o “caput” será realizada com ônus para a

Seej.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.538/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 321/2012, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a

contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  no  âmbito  do

Programa de Aceleração do Crescimento - Mobilidade Grandes Cidades.

Aprovado no 1º turno, na forma original, retorna a matéria a esta Comissão para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.

189, do Regimento Interno.

Fundamentação

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

com  a  Caixa  Econômica  Federal,  no  âmbito  do  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento  -  Mobilidade Grandes  Cidades,  até  o  limite  de  R$750.000.000,00,  a

serem aplicados na melhoria e expansão do metrô da Região Metropolitana de Belo

Horizonte.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, a Lei Complementar Federal

nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 40, autoriza os

entes a concederem garantia em operações de crédito internas ou externas.
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O art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições,  fixados  pelo  Senado  Federal,  relativos  à  realização  de

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

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

demonstrando o atendimento das seguintes condições:

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

Orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica;

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

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

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

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

crédito externo;

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

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

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação feita pelo Ministério da Fazenda, destaque-se que o Estado

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

operação  de  crédito  acompanhado  da  autorização  legislativa,  conforme  dispõe  o

inciso II do art. 21 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

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

comento pretende suprir tal exigência.

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

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

1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a Lei do Orça mento compreenderá todas as

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

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados em

suas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A primeira dispõe sobre os limites globais

para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária  dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as operações de

crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.

A Resolução  n° 40,  de  2001,  determina,  em  seu  art.  3°,  que,  ao  final  do  15°

exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a

Dívida Consolidada Líquida - DCL - não poderá ser superior a duas vezes a RCL.

Dispõe,  ainda,  em  seu  art.  4°,  que,  no  mesmo  períod o  citado  anteriormente,  o

excedente apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à

proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. Conforme o Relatório de

Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2012, elaborado pela Secretaria

de  Estado  de Fazenda,  o  percentual  da  DCL em  relação  à  RCL é  de  173,96%,

inferior, portanto, ao percentual do limite de endividamento, que é de 200%.

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

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

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

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

que:

“Art. 32 - (...)

§ 3º - Para fins do disposto no inciso V do § 1°, c onsiderar-se-á, em cada exercício

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

despesas de capital executadas (...)”.

Com vistas à verificação de tal limite, o Projeto de Lei nº 3.471/2012 - projeto de Lei

Orçamentária  -  fixa  as  despesas  de  capital  em  R$9.036.307.700,00  para  2013,

enquanto  as  operações  de  crédito  previstas  totalizam  R$2.541.292.233,00.

Adicionando-se ao montante das receitas de operações de crédito previstas o valor

da  operação  de  crédito  que  se  pretende  contratar,  qual  seja  R$750.000.000,00,

obtém-se o valor de R$3.291.292.233,00, inferior, portanto, ao total das despesas de

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

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

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

crédito as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de
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que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República.

Durante a discussão do projeto no 1º turno, em Plenário, o Poder Executivo enviou

a  esta  Casa  proposta  de  alteração  com  a  qual  concordamos.  Por  este  motivo,

apresentamos as Emendas nos 1 e 2 ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.538/2012 no 2º

turno, com as Emendas nos 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

“Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa

Econômica Federal ou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito junto à

Caixa Econômica Federal ou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social  -  BNDES  -,  no  âmbito  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  -

Mobilidade  Grandes  Cidades,  até  o  valor  de  R$750.000.000,00  (setecentos  e

cinquenta milhões de reais), a serem aplicados na melhoria e expansão do metrô da

Região Metropolitana de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Hely Tarqüínio -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.614/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe objetiva

alterar a Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação

permanente e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
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termos do art. 189, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa permitir a extração de areia e cascalho em rios de

preservação permanente, desde que haja expressa autorização do órgão ambiental

competente, mediante medidas mitigadoras e compensatórias.

A matéria foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça, que fez sua adequação à técnica legislativa. Considerando

pertinente a citada adequação, somos pela aprovação da proposição em 2º turno na

forma do vencido em 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.614/2012, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sávio Souza Cruz (em

branco).

PROJETO DE LEI Nº 3614/2012

(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  nº  15.082,  de  27/4/2004,  que  dispõe  sobre  rios  de  preservação

permanente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

Parágrafo único - Excetua-se da proibição prevista nos incisos I e II do “caput” deste

artigo a intervenção de utilidade pública e interesse social devidamente autorizada

pelo órgão ambiental estadual competente.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.209 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.209/2011, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que
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declara de utilidade pública as Obras Sociais Casa Espírita Luz e Caridade, com sede

em Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.209/2011

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Casa Espírita Luz e Caridade,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obras Sociais Casa Espírita

Luz e Caridade, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.648 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.648/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

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

sede no Município de Botelhos, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.648/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Bairro da

Serra e Região, com sede no Município de Botelhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Agricultores
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Familiares do Bairro da Serra e Região, com sede no Município de Botelhos.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.976 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.976/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Deiró  Marra,  que  dá

denominação à escola estadual localizada no Município de Patrocínio, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.976/2012

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Terezinha  Moreira  Marra  a  escola

estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na  Rua  José  Francisco  de

Santana, no Bairro Enéias Ferreira de Aguiar, no Município de Patrocínio.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.106/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.106/2012, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Instituto Alexa de Desenvolvimento Humano, com

sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.106/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Alexa de Desenvolvimento Humano, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Alexa de Desenvolvimento

Humano, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Ana Maria Resende , relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.331/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.331/2012, de autoria do Procu rador-Geral de Justiça, que fixa

a  data-base  e  o  percentual,  relativo  ao  ano  de  2012,  para  revisão  anual  dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do venci do no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.331/2012

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado referente ao ano de 2012.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O valor dos multiplicadores a que se refe re o item IV.2 do Anexo IV da Lei

n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos dos servidores do Ministério Público, modificado pela Lei n°

18.800, de 31 de março de 2010, fica reajustado, a partir de 1° de maio de 2012, em

5,1% (cinco  vírgula  um por  cento),  nos termos do art.  37,  X,  da  Constituição da
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República.

Art.  2° -  O  disposto  nesta  lei  não se aplica ao  ser vidor  inativo  cujos proventos

tenham sido calculados nos termos dos §§ 3° e 17 do  art.  40 da Constituição da

República e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.373 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.373/2012, de autoria do Deput ado  Neilando Pimenta,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de

Córrego D'antas, com sede no Município de São Pedro do Suaçuí, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.373/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de

Córrego D'antas, com sede no Município de São Pedro do Suaçuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos

Moradores do Distrito de Córrego D'antas, com sede no Município de São Pedro do

Suaçuí.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.430 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.430/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que
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declara  de  utilidade pública  a Associação Mantenedora Educacional  do  Menor  de

Cássia, com sede no Município de Cássia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.430/2012

Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora Educacional do Menor de

Cássia, com sede no Município de Cássia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mantenedora Educacional

do Menor de Cássia, com sede no Município de Cássia.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.438 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.438/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado, que dá

denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

Verdelândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.438/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Verdelândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Alice  de  Jesus  Rodrigues  a  escola

estadual de ensino fundamental localizada na Comunidade Barreiro do Rio Verde, no

Município de Verdelândia.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.439 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.439/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado, que dá

denominação a escola estadual de ensino médio localizada no Município de Senador

Cortes, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.439/2012

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Senador Cortes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Romilda Barbosa a escola

estadual de ensino médio localizada na Avenida Antônio de Souza Rabelo, s/n°, no

Município de Senador Cortes.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.454 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.454/2012, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Santa  Maria  do

Baixio  e  Regiões  de  São  João  do  Oriente,  foi  aprovado  em  turno  único,  com  a
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Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.454/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Santa

Maria do Baixio e Região de São João do Oriente,  com sede no Município de São

João do Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Agricultores

Familiares de Santa Maria do Baixio e Região de São João do Oriente, com sede no

Município de São João do Oriente.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.473 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.473/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.473/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Ephigenia  de Jesus Werneck a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Avenida C, n° 98, Bairro Dona

Rosarinha, no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.477/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.477/2012, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara de

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

Wenceslau Braz, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.477/2012

Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina Confrade Juquita, com sede

no Município de Wenceslau Braz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a ent idade Vila  Vicentina  Confrade

Juquita, com sede no Município de Wenceslau Braz.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.482/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.482/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

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

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.482/2012

Declara de utilidade pública a entidade Assistência Social Kennedy - Aske -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Assistência Social Kennedy -

Aske -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.487 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.487/2012, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

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

Afacorp -, com sede no Município de Ubaporanga, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.487/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego do

Rio Preto - Afacorp -, com sede no Município de Ubaporanga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Agricultores

Familiares  do  Córrego  do  Rio  Preto  -  Afacorp  -,  com  sede  no  Município  de

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.521/2012, de autoria do Governador do Estado, que fixa o

efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e o efetivo do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015, foi aprovado no 2º

turno, com as Emendas nºs 1 a 4 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

Fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e do Corpo

de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015 e altera as Leis

nºs 14.445, de 26 de novembro de 2002, e 16.307, de 7 de agosto de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - fica fixado

em 51.669 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove) militares até o ano de

2015, distribuídos nos cargos de Oficiais e Praças, conforme os quadros constantes

no Anexo I desta lei.

Art.  2º - A distribuição e o detalhamento do efetivo nas unidades da PMMG, no

Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  no  Gabinete  Militar  do

Governador serão estabelecidos no Quadro de Organização e Distribuição - QOD -,

aprovado por meio de resolução do Comandante-Geral.

Art.  3º  -  O  número  de militares  do  sexo feminino  nos  Quadros  de  Oficiais,  de

Oficiais Complementares e de Praças da PMMG será de até 10% (dez por cento) do

efetivo previsto, não havendo limite para os demais quadros.

Art. 4º - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - fica
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fixado em 7.999 (sete mil novecentos e noventa e nove) militares até o ano de 2015,

distribuídos nos cargos de Oficiais  e Praças,  conforme os quadros constantes no

Anexo II desta lei.

Art. 5º - A distribuição e o detalhamento do efetivo nas unidades do CBMMG, no

Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  Gabinete  Militar  do

Governador, no Gabinete do Vice-Governador, na Coordenadoria Estadual de Defesa

Civil e em outros órgãos do Estado serão estabelecidos no QOD, aprovado por meio

de resolução do Comandante-Geral.

Art.  6º -  O número de militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais  e de

Praças do CBMMG será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto, não havendo

limite para os demais quadros.

Art. 7º - O efetivo dos postos e graduações previstos nos anexos desta lei poderá

ser aumentado ou diminuído em até 20% (vinte por cento), por regulamento, para

atender às necessidades de segurança pública e de defesa social,  respeitados os

limites fixados nos arts. 1º e 4º desta lei.

Art. 8º - O art. 5º da Lei nº 14.445, de 26 de novembro de 2002, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 5º - Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembleia Legislativa de

até cinco militares e três pilotos, que prestarão apoio às atividades institucionais de

competência da Presidência do Poder Legislativo, na forma de deliberação da Mesa

da Assembleia.

§ 1º - Para fins do disposto no "caput", fica instituída, na Assembleia Legislativa, a

Gratificação de Apoio do Policial Militar à Presidência, devida a policiais militares que,

no  exercício  de  suas  funções,  estejam  à  disposição  desse  órgão,  no  valor

correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneração básica do policial militar,

nos termos de regulamento da Mesa da Assembleia.

§ 2º - A gratificação a que se refere o § 1º deste artigo não será incorporada à

remuneração,  aos  proventos  de  aposentadoria e  reforma ou à pensão e,  salvo  o

cômputo no pagamento da Gratificação de Natal, nos termos da Lei nº 8.702, de 18

de outubro de 1984, não será computada na base de cálculo para outro benefício,

vantagem ou adicional nem para a contribuição previdenciária.".
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Art. 9º - O art. 5º da Lei nº 16.307, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 5º - Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembleia Legislativa de

até  dois  bombeiros  militares,  que  prestarão  apoio  às  atividades  institucionais  de

competência da Presidência do Poder Legislativo, na forma de deliberação da Mesa

da Assembleia.

§ 1º - Para fins do disposto no "caput", fica instituída, na Assembleia Legislativa, a

Gratificação de Apoio do Bombeiro Militar à Presidência, devida a bombeiros que, no

exercício  de  suas  funções,  estejam  à  disposição  desse  órgão,  no  valor

correspondente  a 40% (quarenta por  cento)  da  remuneração básica  do  bombeiro

militar, nos termos de regulamento da Mesa da Assembleia.

§ 2º - A gratificação a que se refere o § 1º deste artigo não será incorporada à

remuneração,  aos  proventos  de  aposentadoria e  reforma ou à pensão e,  salvo  o

cômputo no pagamento da Gratificação de Natal, nos termos da Lei nº 8.702, de 18

de outubro de 1984, não será computada na base de cálculo para outro benefício,

vantagem ou adicional nem para a contribuição previdenciária.".

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo da PMMG

1 - Total do efetivo previsto da PMMG por quadro

* -  O total do efetivo previsto da PMMG por  quadro foi  publicado no “Diário do

Legislativo”, de 13.12.2012.

2 - Efetivo dos quadros da PMMG por postos ou graduação

2.1 - Efetivo previsto por postos do QO-PM

* - O efetivo previsto por postos do QO-PM foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 13.12.2012.

2.2 - Efetivo previsto por postos do QOC-PM

* - O efetivo previsto por postos do QOC-PM foi publicado no “Diário do Legislativo”,
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de 13.12.2012.

2.3 - Efetivo previsto por postos do QOS-PM

* - O efetivo previsto por postos do QOS-PM foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 13.12.2012.

2.4 - Efetivo previsto por postos do QOE-PM

* - O efetivo previsto por postos do QOE-PM foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 13.12.2012.

2.5 - Efetivo previsto por postos do QOCPL

* - O efetivo previsto por postos do QOCPL foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 13.12.2012.

2.6 - Efetivo previsto por graduação do QP-PM

*  -  O  efetivo  previsto  por  graduação  do  QP-PM  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 13.12.2012.

2.7 - Efetivo previsto por graduação do QPE-PM

*  -  O  efetivo  previsto  por  graduação  do  QPE-PM  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 13.12.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2012)

Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo do CBMMG

1 - Total do efetivo do CBMMG por quadro

* - O total do efetivo do CBMMG por quadro foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 13.12.2012.

2 - Efetivo dos quadros do CBMMG por postos e graduações

2.1 - Distribuição do efetivo por postos do QO-BM

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos do QO-BM foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

2.2 - Distribuição do efetivo por postos do QOC-BM

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos do QOC-BM foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

2.3 - Distribuição do efetivo por postos do QOS-BM

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos do QOS-BM foi publicado
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no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

2.4 - Distribuição do efetivo por postos do QOE-BM

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos do QOE-BM foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

2.5 - Distribuição do efetivo por graduações do QP-BM

*  -  O  quadro  contendo  a  distribuição  do  efetivo  por  graduações  do  QP-BM foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

2.6 - Distribuição do efetivo por graduações do QPE-BM

* -  O quadro contendo a distribuição do efetivo por graduações do QPE-BM foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.12.2012.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.529/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.529/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

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

da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi apr ovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.529/2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  construção  de

embarcações para esporte e lazer, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de construção de embarcações para esporte e lazer signatário de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26

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



1664
____________________________________________________________________________

Mensagem n° 240/2012.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.533 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.533/2012, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

dá  denominação  ao  hospital  regional  da  Fundação  Hospitalar  de  Minas  Gerais  -

Fhemig  -  no  Município  de  Barbacena,  foi  aprovado  em turno único,  na  forma do

Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.533/2012

Dá denominação ao hospital regional da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -

Fhemig - situado no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Hospital Geral de Barbace na Dr. José Américo o hospital

regional da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig - situado no Município de

Barbacena.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 6 E OS SUBSTITUTIVOS NºS 5 E 6 AO

PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do desarquivamento do

Projeto  de  Lei  nº  436/2007,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “dispõe  sobre  o
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acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras providências”.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

e,  a  requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira,  à  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi apreciada pela Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou. Posteriormente, foi analisada pela Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  que opinou por sua aprovação na

forma do Substitutivo  nº  3,  que apresentou.  E,  finalmente,  foi  apreciada por  esta

Comissão,  que  opinou  por  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  4,  que

apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 1 a 6 e os Substitutivos nºs 5 e 6, que vêm a esta Comissão para

receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise obriga o comércio varejista a disponibilizar  para os

consumidores  sacos  ou  sacolas  de  material  reciclável  ou  biodegradável  para

acondicionamento de mercadorias; institui a taxa de reciclagem de embalagens, a ser

recolhida  pelo  comércio  varejista;  condiciona  o  licenciamento  ambiental  ao

atendimento  das  determinações  mencionadas;  e  obriga  o  Estado  a  incentivar  o

consumidor a usar sacolas de uso permanente para acondicionamento de produtos

adquiridos em estabelecimentos comerciais.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade

da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Esse substitutivo, além de

ampliar  a obrigação contida no proposição principal,  abrangendo sacos e sacolas

plásticas, tal como o fazem os projetos a ela anexados, sana imperfeições técnicas e

vícios  de  ordem  constitucional  verificados  no  projeto  original.  Em  síntese,  o

Substitutivo  nº  1  determina que "os  sacos  e  as  sacolas  plásticas fornecidos  pelo
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comércio varejista no Estado, ainda que gratuitamente, serão de material reciclável

ou biodegradável";  estabelece penalidades de advertência e de multa no valor de

20.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -; e reserva a órgão

ambiental estadual a competência de fiscalizar e aplicar o disposto na lei.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, ainda que

tenha reconhecido o caráter meritório da proposição, entendeu por bem apresentar o

Substitutivo  nº  2,  levando em conta os  debates promovidos em audiência pública

realizada  em  12/5/2011,  em  conjunto  com  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  e  contando  com  a  presença  de  especialistas  e

representantes do poder público, da indústria e dos consumidores, com o objetivo de

aprofundar o exame da matéria.

O Substitutivo nº 2, no art. 1º, veda a comercialização ou a distribuição de sacos e

sacolas plásticas descartáveis destinados ao acondicionamento de mercadorias no

comércio varejista e que não sejam biodegradáveis ou oxibiodegradáveis. A inclusão

desse  último  termo  no  texto  deve-se  ao  fato  de  que  os  materiais  com  essa

característica se decompõem sem a necessidade de ser  enterrados,  apenas pela

atuação da temperatura do ambiente e de agentes biológicos.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 1º e o art. 2º estabelecem, respectivamente,

que tais embalagens plásticas deverão contar com certificação de órgão técnico ou

outra entidade competente, que ateste a sua característica e qualidade; e que os

fornecedores que as comercializarem ficam obrigados a dar garantia de um ano do

produto. Já o art. 3º concede o prazo de dois anos, contados da data da publicação

da lei, para que entre em vigor a proibição da comercialização ou distribuição das

referidas sacolas nos Municípios onde não haja unidade de compostagem industrial.

Entendeu-se que essa medida é necessária tendo em vista a limitada capacidade da

indústria de embalagens plásticas para produzir esse artigos de forma a atender à

demanda, bem como a futura situação dessa indústria e de milhares de pessoas que

trabalham  na  atividade  de  reciclagem  de  plásticos,  no  caso  de  ser  aprovada  a

pretendida proibição.

Outra  inovação  do  mesmo  substitutivo  diz  respeito  às  penalidades  a  serem

aplicadas  por  descumprimento  da  norma,  que  passam  a  ser  as  mesmas
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estabelecidas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 1990, que consubstancia

o Código de Defesa do Consumidor, já que o projeto trata de relação de consumo.

Diferentemente do que dispõe o Substitutivo nº 1, o Substitutivo nº 2 estende aos

órgãos  de  fiscalização  de  defesa  do  consumidor  a  competência  de  exercer  a

fiscalização e a aplicação da nova norma.

Em sua análise,  a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

levando em consideração,  além dos  debates  sobre o tema realizados na referida

reunião conjunta de audiência pública, a observação de aspectos de ordem jurídica e

prática  sobre  a  efetividade  da  norma  legal  proposta,  apresentou  ao  projeto  o

Substitutivo nº 3.

Esse substitutivo mudou o enfoque da matéria, pois dispõe "sobre o fornecimento

de sacola ecológica por estabelecimento comercial para fins de acondicionamento,

armazenamento  e  transporte  de  mercadorias".  O  seu  art.  1º  determina  que  o

estabelecimento comercial localizado no Estado somente fornecerá ao consumidor,

para os mencionados fins, sacolas ecológicas, sem prejuízo de legislação municipal

que trate da matéria. O parágrafo único do mesmo artigo estatui que a definição de

sacola  ecológica  será  estabelecida  em  regulamento,  que  determinará  prazo  de

adequação do estabelecimento comercial ao disposto na pretendida lei. Já o art. 2º do

mesmo substitutivo prevê que o estabelecimento comercial que descumprir o disposto

na lei  ficará sujeito a advertência ou ao pagamento de multa no valor de 510.000

Ufemgs. Por sua vez, o art.  3º, com propriedade, determina que a fiscalização do

cumprimento da lei será feita pelo Estado e pelos Municípios, em observância da Lei

Complementar  nº  140,  de  8  de  dezembro  de  2011,  que  fixa  normas  para  a

cooperação entre os entes da Federação nas ações administrativas decorrentes do

exercício da competência comum relacionadas à proteção e conservação ambiental.

Em sua análise, esta Comissão acolheu sugestão do próprio autor de apresentar o

Substitutivo nº 4, que "dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio

varejista e dá outras providências".

O seu art. 1º determina que o uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica

deverá ser substituído pelo uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica, nos

termos  da futura  lei,  enquanto  o  art.  2º  veda a  utilização de sacola  plástica  não
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ecológica para acondicionamento, empacotamento, armazenamento e transporte de

produtos  comercializados  ou  fornecidos,  ainda  que  gratuitamente,  em

estabelecimentos comerciais privados em funcionamento, ainda que temporário.

Já o art.  3º  preceitua,  para efeito  da futura  lei,  que saco de lixo ecológico é  o

confeccionado  em  material  reciclado  ou  biodegradável  compostável;  e  sacola

ecológica  é  aquela  confeccionada  em  material  biodegradável  compostável  ou  a

sacola  retornável.  Ademais,  considera  sacola  a  embalagem  para  acondicionar

produtos com o objetivo de transportá-los até seu destino final; saco de lixo, aquela

embalagem  que  tem  por  fim  exclusivo  o  acondicionamento  de  resíduos  para

transporte  até  seu  destino  final;  e  material  biodegradável,  aquele  que  apresenta

degradação por processos biológicos, sob ação de microrganismos, em condições

naturais  adequadas,  e  que  atenda  aos  seguintes  requisitos:  a)  apresente

decomposição  em  até  cento  e  oitenta  dias  em  condições  de  compostagem  de

resíduos orgânicos; b) os resíduos finais resultantes não apresentem resquícios de

toxicidade e tampouco sejam danosos ao meio ambiente; c) apresente como únicos

resultados da biodegradação dióxido de carbono, água e biomassa; d) os produtos

resultantes da biodegradação não apresentem qualquer resquício de toxicidade ou

danos  ao meio  ambiente;  e)  a  sacola  plástica,  quando compostada,  não  impacte

negativamente a qualidade do composto, bem como a do meio ambiente; f) atenda à

norma NBR 15448-2:2008, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT.  Ainda  com  relação  ao  art.  3º,  considera-se  sacola  retornável  aquela

confeccionada em material  durável com espessura de no mínimo três décimos de

milímetro  e  destinada  à  reutilização  continuada;  e  material  reciclado,  aquele

decorrente  de  processo  de  transformação  dos  resíduos  sólidos  que  envolva  a

alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à

transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e padrões

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Por  seu  turno,  o  art.  4º  determina  que  na  sacola  ecológica  confeccionada  em

material  biodegradável  deverá  constar,  de  forma  clara  e  visível,  a  menção  ao

atendimento à referida norma técnica.

Por sua vez, o art. 5º autoriza o Poder Executivo a realizar campanhas educativas e
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de conscientização a respeito do objeto da lei.

Pertinentemente,  o  art.  6º  trata  de  conceder  prazos  diferenciados  para  que  os

estabelecimentos  comerciais  promovam  as  adaptações  exigidas  na  lei,  de

conformidade  com  o  número  de  habitantes  dos  Municípios  em  que  estiverem

sediados.

Por fim, cabe reportar-nos ao art. 7º, que concede ao órgão ambiental estadual e

aos órgãos de fiscalização de defesa do consumidor a competência para exercer a

fiscalização e aplicação do disposto na lei.

A matéria  tem  causado  polêmica  na  sociedade  brasileira,  com  divergência  de

pontos de vista dos cidadãos nos Municípios onde vigoram leis municipais, havendo

inclusive questionamentos jurídicos em alguns Estados e Municípios. A maior parte

das divergências existentes refere-se à forma adotada ou proposta para diminuir ou

extinguir  o  uso  de  sacolas  plásticas  não  biodegradáveis.  Por  isso,  temos  quatro

substitutivos apresentados em comissões no 1º turno e vamos agora analisar seis

emendas e dois substitutivos apresentados em Plenário.

A Emenda nº 1 propõe que os estabelecimentos especificados no art. 1º do projeto,

com  faturamento  bruto  anual  de  no  mínimo  R$1.000.000,00,  fiquem  obrigados  a

trocar 20 sacolas plásticas comuns adquiridas no mesmo estabelecimento por uma

sacola retornável  com garantia eterna, ou seja, que possa ser trocada no mesmo

estabelecimento  sempre  que  sua  vida  útil  acabe,  que  tenha  maior  capacidade  e

melhor qualidade de material e que suporte maior quantidade e volume.

As Emendas nºs 2, 3 e 5 propõem que, nos primeiros três anos de vigência da lei,

as sacolas biodegradáveis sejam fornecidas gratuitamente ao consumidor e que elas

sejam produzidas por fabricantes de Minas Gerais.  A Emenda nº 2, cujo teor é o

mesmo da Emenda nº 3, traz a faculdade dada ao estabelecimento varejista de optar

pelo fornecimento de outro meio não oneroso ao consumidor para acondicionar as

mercadorias.

A Emenda nº 4 propõe que o montante economizado pelo comércio varejista por

deixar  de  fornecer  sacolas  aos  consumidores  seja  destinado  a  organizações  não

governamentais que tratem da proteção e preservação do meio ambiente.

A Emenda nº 6 propõe a vedação da cobrança ao consumidor pela cessão das
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sacolas.

O Substitutivo nº 5 é semelhante ao Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão

de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, diferindo no que se refere ao prazo de

garantia  das sacolas retornáveis proposto no Substitutivo nº 2,  que é de um ano,

salvo em caso de uso inadequado pelo consumidor. Além disso, o Substitutivo nº 5

propõe que seja dada garantia permanente do produto e atribui penalidades mais

severas aos estabelecimentos que descumprirem a nova lei, quais sejam advertência,

pena pecuniária de até 20.000 Ufemgs e interdição do estabelecimento comercial.

Já o Substitutivo nº 6 assemelha-se ao Substitutivo nº 4, inovando na faculdade

dada ao estabelecimento varejista de poder comercializar ou fornecer gratuitamente

as sacolas biodegradáveis aos consumidores. Além disso, o Substitutivo nº 6 prevê o

prazo de um ano para o cumprimento da obrigatoriedade prevista pela nova nova lei,

contado da data de sua publicação. Outra diferença entre os dois substitutivos é a

previsão  de  penalidades  pelo  descumprimento  da  lei,  presente  somente  no

Substitutivo nº 6.

Vê-se que existe um grande interesse dos nobres pares desta Casa em apresentar

alternativas  para  a  matéria,  e  o  mesmo  vem  ocorrendo  em  outros  Estados.

Entretanto, a opinião pública sobre o assunto é muito dividida, inclusive no que se

refere à necessidade de disciplinar a matéria e à sua relevância para o combate à

degradação do meio ambiente. Outro ponto que não podemos deixar de considerar é

a existência de ações na Justiça em outros Estados, discutindo a competência para

legislar e o mérito da questão.

Assim,  esta  Comissão,  ao  examinar  a  matéria  com  acuidade,  diante  de  tantas

propostas e questionamentos sobre ela, optou por manter a posição anteriormente

adotada no parecer para o 1º turno, por entender que as emendas e substitutivos

apresentados em Plenário trazem dispositivos que não aprimoram o projeto, apesar

da boa intenção dos seus autores.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos pela  rejeição dos Substitutivos  nºs  5 e 6 e das

Emendas nºs 1 a 6, apresentados em Plenário.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.
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Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses -

Antônio Júlio - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 5 AO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “institui a Gratificação

de Incentivo à Pesquisa e Docência e a Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino

no âmbito da Fundação João Pinheiro, cria a carreira de Médico da Área de Defesa

Social, institui regime de remuneração por subsídio para a carreira de Professor de

Ensino Médio e Tecnológico da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas

Gerais,  reajusta  os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  do

Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda nº 1, por ela apresentada.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário a

Emenda no 2, de autoria do Governador do Estado, as Emendas nºs 3 e 4, de autoria

do  Deputado  Adelmo Carneiro  Leão,  e  a  Emenda  nº  5,  de  autoria  do  Deputado

Alencar da Silveira Jr.,  as quais  vêm a esta Comissão para receber  parecer,  nos

termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa promover alterações na estrutura remuneratória de

diversas carreiras do Poder Executivo Estadual, por meio da criação de gratificações

e cargos e da concessão de reajustes.
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Na mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado afirma que “tal

iniciativa tem como objetivo promover ajustes à legislação de pessoal em vigor, tendo

em vista o seu aprimoramento e a valorização do servidor”.

Durante a fase de discussão da proposição em 1º turno, foi recebida em Plenário a

Emenda no 2, de autoria do Governador do Estado, que propõe a criação de 1.300

cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Assistente  Administrativo  da  Polícia

Militar. O objetivo da proposta, segundo a justificativa do autor, é “assegurar que as

atividades de natureza administrativa da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

sejam desempenhadas pelos servidores das carreiras da área meio da Corporação”.

Tal medida, no entanto, implica aumento de despesas com pessoal para o erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o ofício OF. GAB.SEC. Nº 599/12, por intermédio da Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão,  destacando  que  “a  repercussão  financeira  da  referida

emenda tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias” e

que “o aumento de despesas a ser gerado pela emenda (...) não afetará as metas de

resultados fiscais e é compatível com as diretrizes para a política remuneratória das

carreiras do Poder Executivo estadual, previstas na Lei nº 19.973/2011”.

Segundo  o  referido  ofício,  o  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  da

implementação da medida será de R$24.413.944,91 para o exercício de 2013, de

R$28.794.660,80 para o exercício de 2014 e de R$37.401.330,07 para o exercício de

2015.

De acordo com o Projeto de Lei nº 3.471/2012 - Projeto de Lei Orçamentária para o

exercício de 2013 -, encaminhado a esta Casa Legislativa no dia 28 de setembro de

2012, os limites das despesas com pessoal do Poder Executivo para o exercício de

2013 atendem aos ditames legais. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da

emenda proposta e do projeto de lei em análise, as despesas com pessoal do Poder

Executivo ainda permanecem inferiores ao limite prudencial.

Ressaltamos que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República, a

aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação
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orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Pelas razões apontadas, somos pela aprovação da Emenda nº 2.

As Emendas nºs 3 e 4, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, estendem as

gratificações criadas nos arts.  1º e 2º do projeto de lei  em tela aos ocupantes de

cargo  de  provimento  efetivo  e  detentores  de  função  pública  das  carreiras  de

Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  de  Técnico  em  Atividades  de  Ciência  e

Tecnologia e de Gestor em Ciência e Tecnologia lotados e em efetivo exercício na

Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -  Sectes  -,  na

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, no Instituto

de Geociências Aplicadas - IGA - e na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

- Cetec.

Em que pese à nobre intenção do parlamentar, elas implicam, em última análise,

aumento  de  despesas  com pessoal  para  o  erário,  gerando  impacto  financeiro  no

Orçamento  do  Estado.  Conforme  jurisprudência  pacificada  do  Supremo  Tribunal

Federal  -  STF  -,  é  inconstitucional  emenda  parlamentar  a  projeto  de  iniciativa

exclusiva  do Chefe do  Executivo  que resulte  em aumento  de  despesa,  visto que

afronta o art. 63, I, da Constituição da República, razão pela qual somos levados a

rejeitá-la.

Por sua vez, a Emenda nº 5, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., tem por

objetivo instituir a obrigatoriedade de processo de certificação ocupacional, a que se

refere o art. 15 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, para o provimento

dos  cargos  em  comissão  da  administração  direta  e  indireta  do  Poder  Executivo

Estadual, quando destinados à área de comunicação social. A emenda estabelece,

ainda, como requisito para a participação no processo de certificação ocupacional a

apresentação de comprovante de conclusão de graduação em curso superior nessa

área.

Verifica-se que a Emenda nº 5 não pretende alterar matéria já tratada no âmbito do

projeto  em  análise,  mas  sim  inserir  no  seu  conteúdo  assunto  novo,  ainda  não

abarcado pela iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Contudo, nos termos do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição da República, e do art.

66, III, “b”, da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder
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Executivo as proposições que disponham sobre os servidores públicos vinculados a

esse  Poder.  Sendo  assim,  conflita  com o  princípio  da  separação  dos  Poderes  a

emenda  parlamentar  que  pretende  trazer  matéria  nova  ao  projeto  de  iniciativa

exclusiva do Governador do Estado, usurpando a sua prerrogativa.

Na oportunidade, apresentamos a Emenda nº 6, com o propósito de aprimorar o

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 30 do Substitutivo nº 1. Com efeito, fica garantido ao

servidor que será posicionado na carreira de Médico da Área de Defesa Social  o

posicionamento no mesmo nível e no mesmo grau em que estiver posicionado na sua

carreira de origem e, na hipótese de o servidor não possuir a escolaridade exigida

para  o  seu  posicionamento,  no  maior  nível  correspondente  à  sua  escolaridade.

Ressalte-se que a emenda ora apresentada não gera repercussão financeira.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 3 a 5, apresentadas

em  Plenário  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.500/2012;  pela  aprovação  da  Emenda  n° 2,

apresentada em Plenário; e pela aprovação da Emenda nº 6, que apresentamos.

EMENDA Nº 6

No § 1º do art. 30 do Substitutivo nº 1, substitua-se a expressão “em nível e grau

equivalentes àqueles” pela expressão “no mesmo nível e no mesmo grau” e, no § 2º

do mesmo artigo, a expressão “no nível que corresponda” pela expressão “no maior

nível correspondente”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Romel Anízio - Duarte

Bechir - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.370, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  construção  de

embarcações para esporte e lazer, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de construção de embarcações para esporte e lazer signatário de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26

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

Mensagem n° 240/2012.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.551/2012

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como

fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio

orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade

com o disposto no inciso V do “caput” do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 9º

da Lei nº 20.026, de 10 de janeiro de 2012, que autoriza a Assembleia Legislativa a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada,
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DELIBERA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa no

valor de R$12.822.000,00 (doze milhões, oitocentos e vinte e dois mil reais), na forma

constante no Anexo I desta deliberação.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos

provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária da Assembleia Legislativa,

na forma constante no Anexo II.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 10 de dezembro de 2012.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado José Henrique - 1º-Vice-Presidente

Deputado Inácio Franco - 2º-Vice-Presidente

Deputado Paulo Guedes - 3º-Vice-Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

Deputado Jayro Lessa - 3º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.551, de 10 de dezembro de

2012)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)
1.01.1-01.031.729-4.239.0001-3.1.90-0-10-1 11.028.000,00
1.01.1-09.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-10-1 54.000,00
1.01.1-09.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-42-5 1.520.000,00
1.01.1-09.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-43-5 220.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 12.822.000,00

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.551, de 10 de dezembro de

2012)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)
1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.1.90-0-10-1 4.202.000,00
1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.3.90-0-10-7 180.000,00



1677
____________________________________________________________________________

1.01.1-01.122.701-2.009.0001-4.4.90-0-10-1 580.000,00
1.01.1-09.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-58-5 7.860.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO 12.822.000,00

ATAS

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Dilzon Melo

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  341,  342,  343,  344 e  345/2012 (encaminhando

expedientes com exposição de motivos relativos à concessão do Regime Especial de

Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro dos segmentos econômicos

do  setor  de  produtos  elétricos,  eletrodomésticos  e  eletroportáteis,  do  setor  de

máquinas e equipamentos,  do setor  de fabricação de produtos eletroportáteis,  do

setor de máquinas e equipamentos e do setor de eletrodomésticos - linha branca,

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

Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 33/2012 - Projetos de

Lei nºs 3.644 a 3.648/2012 - Requerimentos nºs 4.030 a 4.136/2012 - Requerimentos

das  Comissões  de  Participação  Popular  (3)  e  de  Direitos  Humanos  (3)  e  dos

Deputados  João  Leite,  Délio  Malheiros,  Sargento  Rodrigues  (2)  e  Antônio  Carlos

Arantes - Comunicações: Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira,

de  Assuntos  Municipais,  de  Política  Agropecuária,  de  Educação,  de  Direitos

Humanos, de Saúde e de Administração Pública - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Délio  Malheiros  e

Sargento  Rodrigues  (2);  deferimento  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Discussão  e

Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.331/2012;

aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.521/2012; aprovação;

solicitação de verificação de votação; retirada da solicitação de verificação de votação

- Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Participação Popular
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(2) e de Direitos Humanos (3) e do Deputado João Leite; aprovação - Requerimento

nº  3.748/2012;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Requerimento  nº

3.750/2012;  aprovação  com  a  Emenda nº  1  -  Requerimentos  nºs  3.757,  3.784  e

3.798/2012;  aprovação  -  2ª  Fase:  Questão  de  ordem  -  Discussão  e  Votação  de

Proposições:  Requerimentos dos Deputados  Inácio  Franco e Sargento Rodrigues;

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

ordem  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.474/2012;  aprovação  -

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  767/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.152/2012;  aprovação  -  Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.250/2012;

aprovação -  Votação,  em 1º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  3.251/2012;  aprovação -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.452/2012; votação do Substitutivo nº 1,

salvo emendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1; votação das Emendas

nºs  2  a  4;  rejeição  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.538/2012;

requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discursos dos Deputados

Rogério Correia, Sávio Souza Cruz e Anselmo José Domingos, da Deputada Maria

Tereza  Lara  e  dos  Deputados  Délio  Malheiros,  André  Quintão,  Célio  Moreira,

Lafayette de Andrada, João Leite, Elismar Prado, Adalclever Lopes, Duilio de Castro,

Fred  Costa,  Zé  Maia  e  João  Vítor  Xavier;  votação  do  projeto,  salvo  emendas  e

destaque;  aprovação;  verificação de votação;  ratificação da aprovação do projeto,

salvo emendas e destaque; votação das Emendas nºs 1 e 2; rejeição; votação da

Emenda nº 3; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição da Emenda nº 3

- Prorrogação da reunião - Declarações de voto - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.449/2011; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.527/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;

encerramento  da  discussão;  discurso  do  Deputado  Célio  Moreira;  votação  do

Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação -

Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.628/2012;  aprovação -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei  nº  78/2011; aprovação na forma do

Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.554/2011;

aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.606/2012; aprovação -
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Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  728/2011;  aprovação  na  forma  do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  877/2011;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 897/2011; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.369/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.505/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 2.093/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 2.253/2011;  apresentação da Emenda nº 1; encerramento da

discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º

turno; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.352/2011; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1º turno -

Encerramento  da  hora  da  reunião  -  Palavras do  Sr.  Presidente -  Encerramento  -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

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

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz -  Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel -  Célio  Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h13min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê

a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 341/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  produtos  elétricos,

eletrodomésticos e eletroportáteis.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

Indústria de Produtos Elétricos, Eletrodomésticos e Eletroportáteis.
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O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
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I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e

Tocantins benefícios fiscais através da Lei nº 5.636, de 6 de janeiro de 2010, Decreto

nº 2.870, de 27 de agosto de 2001 (art. 10, III, Anexo 3, c/c art. 15, IX, Anexo 2) e Lei

nº 1.201, de 29 de dezembro de 2000, respectivamente.

A legislação  do  Rio  de  Janeiro  dispõe  sobre  política  de  recuperação  industrial

regionalizada, a todos os segmentos da indústria,  de forma que a carga tributária
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efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).

A legislação de Santa Catarina concede tratamento fiscal diferenciado às empresas

importadoras  localizadas  em  seu  território,  mediante  a  utilização  de  crédito

presumido.

Já  a  legislação  do  Tocantins  concede  crédito  presumido  nas  operações  com

atividade econômica no comércio atacadista.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro, Santa Catarina e Tocantins em face do benefício fiscal oferecido por estes,

tais como: perda de investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,

além de empregos gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústria de
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produtos  elétricos,  eletrodomésticos  e  eletroportáteis, que  comprovadamente

estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em

Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.
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Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs - ART. 225 DA LEI Nº 6.763/75 - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELÉTRICOS,

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS

*  -  O  Regime  Especial  de  Tributação  da  Indústria  de  Produtos  Elétricos,

Eletrodomésticos  e  Eletroportáteis  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 342/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

Máquinas e Equipamentos.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e
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das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;
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II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina

benefícios fiscais através da Lei  nº 5.636, de 6 de janeiro de 2010, e Decreto nº

2.870,  de  27  de  agosto  de  2001 (art.  10,  III,  Anexo 3,  c/c  art.  15,  IX,  Anexo 2),

respectivamente.

A legislação  do  Rio  de  Janeiro  dispõe  sobre  política  de  recuperação  industrial

regionalizada, a todos os segmentos da indústria,  de forma que a carga tributária

efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).
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Já  a  legislação  de  Santa  Catarina  concede  tratamento  fiscal  diferenciado  às

empresas importadoras localizadas em seu território, mediante a utilização de crédito

presumido.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro e Santa Catarina em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais como:

perda de investimento,  arrecadação de impostos estaduais  e municipais,  além de

empregos gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de máquinas e

equipamentos,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.
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Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois à análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento)

e 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) conforme o caso.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
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Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETS - ART. 225 DA LEI Nº 6.763/75 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

* -  O Regime Especial de Tributação do setor de Máquinas e Equipamentos foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 343/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  fabricação  de  produtos

eletroportáteis.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo art. 4º da Lei 19.979/2011.

Produtos Eletroportáteis.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais
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irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
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III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A a  32-H  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime

especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de

Minas Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:
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I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado
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ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de
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alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

pão-do-dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão-do-  dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado
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com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto.”

Salientamos que Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;
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II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000.”

Importante salientar que, apesar de constantes da legislação mineira, as medidas

em comento serão concedidas mediante regime especial, de forma individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo,  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às empresas fabricantes de

produtos  eletroportáteis signatárias  de  Protocolos  de  Intenções  que  somam

aproximadamente R$57 milhões de reais de investimentos, 270 empregos diretos e 6

indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:

- Carga tributária efetiva 3,5% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) nas

vendas dos produtos industrializados relacionados no Protocolo de Intenções,  nos

termos  do  inciso  XIV,  art.  75,  Parte  Geral  do  RICMS,  aprovado  pelo  Decreto  nº

43.080, de 2002.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de

Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
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atendimento ao disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 3º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETS ART. 225-A - PRODUTOS ELETROPORTÁTEIS

* - O Regime Especial de Tributação da Indústria de Produtos Eletroportáteis foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 344/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no art. 225-A da Lei 6.763/75, com
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a redação dada pelo art. 4º da Lei 19.979/2011.

Máquinas e Equipamentos.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
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ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A a  32-H  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos, a serem implementados mediante regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas
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Gerais.

“Art.  32-A.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  conceder  crédito  presumido  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;
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VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município,  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  crédito  presumido  do
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ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

pão-do-dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único . A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão-do-dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C . Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D . Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,
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especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E . Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F . Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G . Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H . Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto”.

Salientamos que Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.
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“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000.”

Importante salientar que, apesar de constantes da legislação mineira, as medidas

em comento serão concedidas mediante regime especial, de forma individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo,  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às  empresas fabricantes de

máquinas  e  equipamentos, signatárias  de  Protocolos  de  Intenções  que  somam

aproximadamente R$20 milhões de reais de investimentos, 80 empregos diretos e 55

indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:

- Carga tributária efetiva de 3% (três por cento) para o ICMS devido nas vendas dos

produtos  industrializados  relacionados  no  Protocolo  de  Intenções,  realizadas  pelo

centro  de  distribuição,  nos  termos  do  inciso  XIV,  art.  75,  Parte  Geral  do  RICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de
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Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 3º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETS ART. 225-A - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

*  -  O  Regime  Especial  de  Tributação  da  Indústria  de  Produtos  Alimentícios  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 345/2012*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do  segmento econômico do setor  de  eletrodomésticos -  linha

branca.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
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econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

Eletrodomésticos - Linha Branca.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
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questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso
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território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, através da Lei nº

5.636,  de  6  janeiro  de  2010,  que  dispõe sobre  política  de  recuperação industrial

regionalizada, concedendo benefícios fiscais a todos os segmentos da indústria de

forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de  Regime  Especial  de  Tributação  (RET)  para  as  empresas  do  setor  de
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eletrodomésticos - linha branca, que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas

em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos

benefícios concedidos por outros Estado.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois por cento) e 3,0%

(três inteiros por cento) conforme o caso.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas



1711
____________________________________________________________________________

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs- ART. 225 DA LEI Nº 6.763/75

ELETRODOMÉSTICOS - LINHA BRANCA

*  -  O  Regime Especial  de  Tributação  da  Indústria  de  Eletrodomésticos  -  Linha

Branca - foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2012

Acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art. … - Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais regulamentarão, em até 90 dias contados da data

de publicação desta lei,  a  jornada de trabalho das carreiras de que trata esta lei,

estipulando a carga horária mínima e a máxima.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  pretende  garantir  a  regulamentação,  pelos

Comandantes-Gerais da Polícia-Militar  de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros

Militar de Minas Gerais, em até 90 dias a contar da publicação da lei decorrente da
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aprovação deste projeto, da jornada de trabalho das carreiras de que trata a Lei nº

5.301, de 1969, e das cargas horárias mínima e máxima dos militares do Estado.

Registre-se que, dos servidores estaduais com dedicação exclusiva, os militares

são os únicos que não têm carga horária de trabalho fixada em lei.  Esse projeto

objetiva suprir a lacuna até então existente a tal respeito e garantir a proteção dos

direitos desses trabalhadores, em relação aos quais se registram altos índices de

afastamentos e licenças médicas devido à sobrecarga de trabalho.

Ressalte-se ainda que a falta de normatização da matéria alimenta a elaboração de

resoluções e memorandos internos,  ficando única  e exclusivamente a  critério  dos

comandantes de companhias, destacamentos e batalhões estabelecer regras sobre a

jornada de trabalho dos militares. Inúmeras são as reclamações sobre a sobrecarga

de  trabalho,  observada  nas  escalas  abusivas  de  serviço,  e  sobre  o  tratamento

desigual gerado pela falta da norma, o que provoca imensa insatisfação nas tropas.

Pela relevância da matéria,  solicito  apoio dos meus pares para a aprovação da

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.644/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Futuro  Brasil  para  a  Criança  e  o

Adolescente - FFB -, com sede no Município de Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Futuro Brasil para a Criança

e o Adolescente - FFB -, com sede no Município de Santos Dumont.

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

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Fundação Futuro Brasil para a Criança e o Adolescente - FFB -, com

sede em Santos Dumont é um centro de apoio à criança carente, bem como a seus

familiares  no que tange a orientação educacional,  recreação educativa,  esporte e

lazer,  acompanhamento  ambulatorial  pediátrico,  orientação  sobre  planejamento  e
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convívio familiar, orientação sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

e uso de drogas.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.645/2012

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Solidário de Formação Humana,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Projeto  Solidário  de

Formação Humana, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O Projeto Solidário de Formação Humana,  fundado em 1°/11/2008,

tem  como  objetivo  a  realização  de  diversas  atividades  em  prol  de  uma  melhor

condição humana, entre elas o combate à fome e à pobreza, o desenvolvimento de

atividades culturais e educacionais e a promoção da saúde, sem qualquer distinção.

Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.646/2012

Proíbe a exigência de caução de qualquer natureza para internação de animais em

hospitais  ou  clínicas  veterinárias  da  rede  privada  no  Estado,  nas  hipóteses  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a exigência de caução de qualquer natureza para internação

de  animais  em hospitais  ou  clínicas  veterinárias  da rede privada  no Estado,  nas
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hipóteses de emergência ou urgência.

Art.  2° - Na hipótese de descumprimento do disposto  no art. 1°, o infrator ficará

obrigado a:

I - devolver o valor depositado, em dobro, ao depositante;

II  -  pagar  multa  de  1.000  (mil)  a  10.000 Ufemgs  (dez  mil  Unidades  Fiscais  do

Estado  de  Minas  Gerais),  graduada  de  acordo  com  a  gravidade  da  infração,  a

vantagem  auferida  e  a  condição  econômica  do  infrator,  e  aplicada  mediante

procedimento  administrativo,  sendo  destinada  ao  Fundo  Estadual  de  Defesa  de

Direitos Difusos.

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

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Fábio Cherem

Justificação: Nos mesmos moldes do Decreto-Lei nº 2.848, de 2012, que proíbe a

cobrança  de  caução  em  hospitais  da  rede  privada  em  caso  de  atendimento

emergenciais, este projeto de lei visa acabar com a prática nefasta de cobrança de

garantias financeiras para atendimento emergencial em clínicas veterinárias.

Nos momentos em que há a necessidade de uma intervenção veterinária urgente, o

proprietário encontra-se fragilizado, não tendo alternativa que não o pagamento da

caução exigida, na tentativa de salvar seu animal. Tal fato caracteriza-se como abuso,

tendo em vista a urgência do atendimento e o estado emocional do dono.

Acrescente-se,  ainda,  a hipótese em que o atendimento veterinário  emergencial

deve ser prestado a animais  silvestres. Nesses casos, a pessoa que o leva para

atendimento não tem qualquer vínculo afetivo com o animal; por isso, a cobrança da

caução inviabiliza sobremaneira o seu atendimento, o que acaba por impactar a fauna

silvestre.

Assim  sendo,  ante  a  motivação  exposta,  pedimos  o  voto  favorável  dos  nobres

membros  desta  Assembleia  à  aprovação  do  projeto,  por  se  tratar  de  medida  de

relevante interesse público.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.647/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  fornecimento,  por  parte  das  empresas

operadoras de serviço de telefonia móvel, de informações sobre a área de cobertura

do sinal, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas operadoras do serviço de telefonia móvel ficam obrigadas a

disponibilizar  ao  consumidor,  no  município  no  qual  é  comercializada  a  respectiva

linha, quando solicitado pelo interessado, prospecto contendo informações sobre a

sua área de cobertura.

Parágrafo único -  Deverá  constar  no prospecto a classificação da qualidade do

sinal, em quatro cores distintas, com a seguinte informação:

I - nenhum;

II - ruim;

III - bom;

IV - excelente.

Art. 2º - A área de cobertura do sinal da operadora, em todo o Estado, deverá ser

indicada  em  painel  nas  lojas,  exposto  em  local  visível,  que  conterá,  também,  a

informação sobre a disponibilidade do prospecto referido no art. 1º.

Art.  3º  -  A inobservância  ao  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  infrator  às  seguintes

sanções:

I - advertência por escrito pela autoridade competente;

II - multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs -,

por  infração,  dobrada  a  cada  reincidência  até  a  terceira,  a  qual  será  reajustada,

anualmente, com base na variação do Índice Geral de Preço de Mercado - IGPM-

FGV, ou por índice que vier a substituí-lo;

III - suspensão do alvará de funcionamento a partir da terceira reincidência, até a

devida regularização.

Parágrafo único - Os recursos oriundos da arrecadação das multas serão recolhidos

em favor  do Fundo Estadual  de Proteção e Defesa do Consumidor,  vinculado ao

Ministério Público.

Art.  4º  -  O  disposto  nesta  lei  aplica-se  àquelas  empresas  que  exerçam  a
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comercialização do serviço de telefonia móvel em nome da operadora.

Art.  5º  -  As  empresas  a  que se  refere  esta  lei  terão  noventa  dias  a  contar  da

regulamentação, para se adaptarem às suas disposições.

Art. 6º - Esta lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Fábio Cherem

Justificação: A proteção e a defesa do consumidor revestem-se de grande interesse

coletivo e social, em razão da sua consagração como direito fundamental do indivíduo

e como um dos princípios da ordem econômica do Estado, elevada à categoria de

princípio geral da atividade econômica (art. 170, inciso V) e garantia individual (art. 5º,

inciso XXXII) na Constituição Federal, dispondo, também, de tutela análoga na Carta

Estadual, conforme previsão do art. 233.

Um dos direitos do consumidor decorrente dessa proteção constitucional é o direito

à  “informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre  os  riscos  que apresentem”,  conforme art.  6°,  III,  do  Código  de

Defesa do Consumidor.

Como é público e notório, o setor de telefonia móvel é um dos que mais recebe

reclamações  no sistema Procon,  sendo  uma das  reclamações  mais  frequentes  a

ausência de sinal.

Dessa forma, é imprescindível que o consumidor tenha ciência da área de cobertura

e  da  qualidade  do  sinal  para  que  possa  optar  corretamente  pela  operadora  que

melhor  lhe atenda e,  assim,  tenha garantido o  direito  à informação consumerista,

conforme lhe garante os ordenamentos jurídicos brasileiro e mineiro.

Assim  sendo,  ante  a  motivação  exposta,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

membros desta Assembleia à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.648/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amparo,  Apoio  e  Inclusão  aos

Trabalhadores, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação de  Amparo,  Apoio  e

Inclusão aos Trabalhadores, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 12 dezembro de 2012.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação de Amparo, Apoio e Inclusão aos Trabalhadores, com

sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como

finalidade desenvolver e executar projetos de formação social e profissional voltados

para pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade ou risco social, visando

à inclusão delas no mercado de trabalho e promovendo sua emancipação social; e

elaborar e executar projetos de qualificação social e profissional do trabalhador.

A Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

- Os Requerimentos nºs 4.030 a 4.136/2012 foram publicados na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja adquirido um piano de

meia cauda para o Teatro desta Casa, uma vez que o piano atualmente em uso é

cedido pela Imprensa Oficial, por meio de termo anualmente renovado. (- À Mesa da

Assembleia.)

Do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita regime de urgência para o
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Projeto de Lei nº 1.639/2011.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  das  Comissões  de

Participação Popular (2) e de Direitos Humanos (3) e dos Deputados João Leite, Délio

Malheiros, Sargento Rodrigues (2) e Antônio Carlos Arantes.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização  Financeira,  de  Assuntos  Municipais,  de  Política  Agropecuária,  de

Educação, de Direitos Humanos, de Saúde e de Administração Pública.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados, funcionários da

Casa,  estamos  na  reta  final  de  nossos  trabalhos  e,  como  tenho  compromissos

assumidos  com  meu  partido,  com  a  população  de  Belo  Horizonte  e  com  meus

eleitores a partir de 1º de janeiro, sinto-me no dever e na obrigação de dirigir a meus

colegas, a meus funcionários algumas palavras.

Quero dizer, Srs. Deputados, que estou no mandato há seis anos e procurei honrar

- isso que considero patrimônio - o mandato público de Deputado, a que, com muito

orgulho e com muito zelo, tenho-me dedicado nesse período.

Pelas mãos generosas dos eleitores da nossa Capital, fui guindado à condição de

Vice-Prefeito desta magnífica cidade que é Belo Horizonte, que hoje completa 115

anos. Para mim é um enorme orgulho, uma enorme satisfação, é o coroamento de

uma carreira política que considero vitoriosa. Assim estamos nos despedindo desta

sessão legislativa, mas não da nossa vida pública, que continua em outra trincheira,

na Prefeitura de Belo Horizonte.

Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazer aqui um agradecimento muito especial

aos meus servidores do gabinete, do mais simples ao meu Chefe de Gabinete. Não

fossem esses  abnegados  servidores  públicos,  não teríamos  um mandato  exitoso.

Com falhas, com erros, com acertos, mas um mandato, digo aos senhores, dedicado

à população.

Quero  agradecer  também  aos  servidores  deste  Legislativo,  meus  colegas  e

companheiros. Pertenço ao quadro dos servidores de carreira do Legislativo, porque
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aqui  ingressei,  pela  porta da frente,  em 1986.  Nesse período tive a felicidade de

conviver com dois grandes homens públicos, primeiros mandatários de nosso Estado,

Senador Aécio Neves e Governador Anastasia, de cuja base tenho orgulho de fazer

parte.  Homem  respeitoso,  sério,  correto,  íntegro,  na  administração  deste  grande

Estado que é Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  meus  colegas  Deputados,  mesmo  com  as  minhas  deficiências,

consegui representar bem, nesses seis anos, os Municípios onde sou majoritário ou

onde tive um voto. Acho que dediquei o meu mandato a esses Municípios, às suas

causas e às causas do seu povo. Refiro-me especialmente à minha cidade natal de

Itamarandiba, onde fui majoritário por duas vezes e onde tenho profundo orgulho de

ter nascido - aquele torrão do Vale do Jequitinhonha. Até nos Municípios onde não fui

majoritário,  procurei  atender  aos  Prefeitos,  respeitosamente  à  oposição  a  esses

Prefeitos,  mas  procurei,  acima  de  tudo,  honrar  o  meu  mandato  com  dignidade,

mostrando a esses Municípios que o homem público deve ficar a serviço do povo,

deve servir ao povo, não se servir do mandato.

Peço  desculpas  por  eventuais  incompreensões,  por  eventuais  palavras  que

desagradaram, de uma ou de outra maneira, meus colegas Deputados e Deputadas.

Quero agradecer ao Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa, esse homem

público  generoso,  correto,  que  tem  demonstrado  uma  liderança  incontestável  no

Estado de Minas Gerais. O Deputado Dinis Pinheiro é um Presidente talhado para o

exercício do cargo de Presidente do Legislativo mineiro, que se destaca no cenário

nacional pela relevância dos serviços prestados à população do nosso Estado.

Quero agradecer  aos meus colegas de partido,  PV,  pelos  quais  tenho profundo

respeito, admiração e amizade. Nesses seis anos de convivência nesta Casa, não

tivemos  um único  atrito,  não entramos em disputas de  cargos,  não entramos em

qualquer tipo de conflito que prejudicasse o exercício do nosso mandato nesta Casa.

A Bancada do PV tem profundo carinho e respeito pelos meus colegas Deputados.

Quero  agradecer  aos  meus  colegas  de  comissão.  A Comissão  de  Defesa  do

Consumidor, que presido por vários anos, teve desempenho de destaque nesta Casa.

Houve, acima de tudo, a união dos membros daquele colegiado. Tivemos convivência

pacífica e inúmeras divergências, o que é natural em um processo legislativo em que
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as decisões dependem do pensamento e da convicção de cada um. Fica aqui o meu

agradecimento. Vejo o Deputado Antônio Júlio, em cuja pessoa agradeço aos demais

pares.

Digo-lhes que essa nova trincheira onde iremos atuar na defesa da cidadania é a

Prefeitura de Belo Horizonte, à qual de igual modo dedicaremos o nosso trabalho.

Além disso, dedicaremos ao cidadão desta belíssima cidade que é Belo Horizonte

tudo o que aprendemos na vida profissional e política e todo o conhecimento que a

população nos ensinou no Legislativo.

Agradeço à minha família, que, nestes seis anos, soube suportar os pesados ônus

que advêm de um homem público sério e honesto. Quero continuar tendo forças para

dar seguimento à minha batalha nesse novo campo, nessa nova trincheira e nesse

novo órgão, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, onde estarei, ao lado do Prefeito

Márcio Lacerda, honrando o mandato que nos foi outorgado nas eleições de outubro.

Tenho certeza de que, com a força que terei do meu filho, da minha filha, da minha

esposa e da minha família, conseguiremos desempenhar ali um trabalho à altura do

que a população espera de nós.

Tenho tristeza ao deixar esta Casa em razão não só da convivência que tenho com

os servidores e os Deputados, mas também de não poder advogar, por imposição

constitucional e legal. A advocacia muito me alegra e é hoje uma profissão de respeito

na nossa sociedade. No entanto, são os ossos do ofício.

Assim, Deputados, nos próximos dias, estarei tomando posse na municipalidade.

Podem ter certeza de que estarei com as portas abertas na minha modesta Vice-

Prefeitura para recebê-los quando lá comparecerem. Tenho certeza absoluta de que,

pelo que conheci dos Deputados nesta Casa, todos estão imbuídos do propósito de

atender o interesse público e farão parceria com a municipalidade para o exercício

desse mister. Deputados, naquela casa, ou seja, na nova casa, estarei sempre de

portas abertas para atendê-los.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Délio

Malheiros. Congratulo-me com V. Exa. por seu pronunciamento. Quero falar da grata

satisfação da sua convivência neste Parlamento e da experiência que V. Exa. passa

para todos nós não apenas como advogado, mas também como homem que defende
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a causa do consumidor brasileiro e as causas políticas, brilhando nas comissões e

sendo honrado na Capital mineira com a função de Vice-Prefeito desta cidade.

Parabéns. V. Exa. deixará saudade. Ficará sempre na nossa lembrança a imagem

do Deputado sério, atuante, que respeita os colegas e defende com competência os

interesses da nossa população. Desejo que seu próximo mandato como Vice-Prefeito

seja abençoado pelo nosso Deus, ao lado da sua família. Aqui também estaremos

sempre  atentos  e  companheiros  do  seu  trabalho,  assim  como do  Prefeito  Mário

Lacerda,  pois  essa  foi  a  chapa  que  apoiamos  por  intermédio  do  Governador

Anastasia  e  do  Senador  Aécio  Neves.  Com  isso,  ganham  os  mineiros,  pois  a

Prefeitura  de  Belo  Horizonte  terá  agora  um  Vice-Prefeito  com  experiência  no

Parlamento,  humano e homem de família,  que, tenho certeza,  ajudará bastante o

Prefeito  Márcio Lacerda nessa nova administração que se iniciará em 2013.  Que

Deus abençoe V. Exa. e sua família.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Concedo

aparte à Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Obrigada, Deputado. Gostaria de dizer que

V. Exa. tem uma trajetória coerente com suas ideias, e isso é muito importante para

quem exerce cargo público. Talvez por essa coerência, o senhor sempre tem sucesso

nas  eleições  que  disputa.  Lembro-me de  que  começamos  juntos  na  Câmara  de

Vereadores, onde o senhor ficou apenas dois anos. Chego aqui, e a convivência com

o senhor durou também dois anos. Hoje Belo Horizonte faz 115 anos, e o senhor vai

assumir um novo cargo, muito honroso, numa Capital que é jovem, mas é uma das

cidades mais importantes do País em termos de desenvolvimento social, humano e

urbano. O senhor vai estar na casa onde estiveram grandes prefeitos, como Afonso

Pena, Juscelino Kubitschek, Américo Renné Giannetti e Dr. Célio de Castro, pessoas

que fizeram história e contribuíram para termos orgulho de morar nesta Capital. O

senhor e o nosso Prefeito Márcio Lacerda vão, nos próximos quatro anos, administrar

a nossa Belo Horizonte, dar sequência à construção de uma cidade cada vez melhor

para todos.

Então  quero  desejar-lhe  sucesso  na  nova  empreitada,  fazer  esse tributo  a  sua

coerência.  V.  Exa.  é  um  homem  retilíneo  em  sua  prática  e  seu  posicionamento
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políticos,  um  exemplo  para  todos  nós.  Nós,  como  belo-horizontinos,  estaremos

sempre torcendo para que tenha muito sucesso. Parabéns!

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputada Luzia. Concedo aparte à

outra mulher por quem tenho profundo respeito, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Deputado Délio Malheiros, agradeço-lhe

o aparte. Quero parabenizá-lo pela sua carreira política, como Deputado Estadual,

Vereador, e agora nessa nova missão de Vice-Prefeito, cargo do Executivo. Sei que

será  um  grande  desafio  porque  há  muito  trabalho  a  ser  realizado  para  o

desenvolvimento da cidade. Mas tenho certeza de que, com sua competência e seu

trabalho, V. Exa.  vai  desempenhar  um trabalho brilhante, com a administração do

Prefeito eleito Márcio Lacerda.

Como  Deputada,  quero  deixar  claro,  de  público  a  minha  admiração  pelo  seu

trabalho, sua sensatez e honradez em conduzir o mandato com seriedade, lisura e

respeito às pessoas. Sou testemunha de que V. Exa. deu o melhor de si em prol do

povo de nossa Minas Gerais. Parabéns a V. Exa. Saudades todos sentiremos, mas

certamente continuará próximo em razão dos contatos por telefone e “e-mails”. Tenho

certeza de que o Partido Verde se orgulha por ter um Deputado de seu quilate, de sua

estirpe. Parabéns!

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputada Rosângela Reis. Concedo

aparte aos Deputados Luiz Henrique e, logo depois, Anselmo José Domingos.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Querido  amigo,  Deputado  Délio

Malheiros, conheço sua trajetória de vida. Veio de Itamarandiba, do nosso Vale do

Jequitinhonha, que V. Exa. honra muito, aqui chegou e fez uma carreira maravilhosa

na  área  de  direitos  do  consumidor.  Portanto  é  para  nós  um  grande  exemplo  de

homem público. Nos seus mandatos na Assembleia, V. Exa. compôs a bancada dos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Quero dar-lhe uma boa notícia: constituímos a

frente  parlamentar  pró-BR-367.  Amanhã,  Deputado  Délio,  com  fé  em  Deus,

conheceremos a empresa que venceu o edital dos projetos da tão sonhada BR-367.

Quero desejar-lhe um feliz Natal e um bom Ano-Novo. Belo Horizonte vai ganhar

com a sua chegada ao Executivo. Todo o Vale do Jequitinhonha, representado aqui

pelo seu conterrâneo,  está saudando e vibrando com seu crescimento político. V.
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Exa. merece. Parabéns, Délio!

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique. Concedo

aparte ao Deputado Anselmo José Domingos.

O  Deputado  Anselmo José  Domingos  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado

Délio,  pela  oportunidade  deste  aparte.  Nós  nos  conhecemos  desde  o  tempo  da

faculdade de Direito. Você traçou o seu perfil profissional, sua atividade profissional

muito  atuante  desde  que  saiu  da  Milton  Campos.  Fomos  colegas  na  Câmara

Municipal de Belo Horizonte, e, durante os dois anos que ficou lá, você teve uma

atuação muito firme, premiada com a eleição para esta Casa.  Lembro-me de sua

posição firme em relação à Prefeitura, uma posição séria e responsável  naqueles

pontos em que, realmente,  cabiam oposição,  mas,  em muitos momentos,  votando

favoravelmente às coisas que são importantes para a nossa querida Belo Horizonte.

Aqui, nesta Casa, você sempre teve um destaque, uma posição muito firme, pois é

uma pessoa muito correta e ética em seu comportamento. Então, sempre foi uma

pessoa  de boa  referência  e  bom  diálogo.  Queria  parabenizá-lo  por  sua  trajetória

parlamentar, desde o início em Belo Horizonte, em 2005. Desejo a você, de agora

para frente, um sucesso ainda maior, porque vai exercer uma função que quase todos

nós que passamos pela  Câmara de Belo  Horizonte,  que somos da cidade e  que

vivemos aqui gostaríamos de ter: a oportunidade de comandar nossa cidade.

Apoiamos a sua candidatura, juntamente com o Prefeito Márcio Lacerda, porque

acreditamos  que  essa  dupla  fará  uma  administração  boa,  continuará  essa

administração séria e responsável que temos na nossa cidade, complementada com

sua  capacidade  e  sabedoria.  Tenho  certeza  de  que  é  uma pessoa com  quem  o

Prefeito contará o tempo inteiro. Em alguns momentos em que V. Exa.  assumir a

Prefeitura, estará sempre lembrando de cada um de nós, cidadãos de Belo Horizonte,

pois  esperamos  muito  do  nosso Prefeito  e  do  nosso  Vice-Prefeito.  Você honrará

demais a nossa expectativa.

Délio, queria parabenizá-lo, como amigo que o considero, por toda convivência que

tivemos, pelo espelho que você é para muitas pessoas. Muito sucesso e parabéns.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Anselmo.

Concedo aparte ao Deputado Tiago Ulisses.
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O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Prezado amigo, Deputado Délio Malheiros.

É uma honra para mim, para o Deputado Inácio Franco, o Deputado Hely Tarqüínio, a

Deputada  Rosângela  Reis,  o  Deputado  Rômulo  Veneroso  e  nosso  Deputado

Agostinho Patrus, hoje Secretário, estarmos aqui trabalhando com V. Exa. Todos nós

do Partido Verde temos muita alegria e muita honra de trabalhar com V. Exa. e tê-lo

como colega não apenas de Parlamento, mas de bancada.

V. Exa., que nasceu em Contrato, Distrito de Itamarandiba, parece ter tomado tanto

gosto pela terra natal que tornou-se conhecido pela defesa dos contratos no direito do

consumidor.  E  ali,  como  advogado,  defendendo  os  consumidores,  conheci  seu

trabalho, porque, inclusive, V. Exa. teve oportunidade de advogar para minha família,

como advogado brilhante e reconhecido por toda Ordem dos Advogados do Brasil -

Seção Minas Gerais - OAB.

Todas as vezes que estamos na sede da Ordem, várias pessoas e vários colegas

perguntam-nos sobre o seu trabalho e referendam o que a sociedade não apenas de

Belo Horizonte, como de Minas Gerais conhece, que é sua honradez, sua capacidade

de  trabalho,  mas,  principalmente,  sua  palavra  sempre  firme,  sempre  dura,  mas

sempre na defesa de Minas Gerais, na defesa do Brasil e na defesa do patrimônio

das pessoas.

Por isso, venho aqui, em meu nome e em nome dos nossos colegas do Partido

Verde, parabenizá-lo por mais essa jornada que acontecerá em sua vida. V. Exa. já

esteve, inclusive, trabalhando no exterior, dando duro para voltar à cidade para criar

os seus filhos e trazer a dignidade à sua família. Aliás, tive a liberdade e a alegria de

conhecer o seu pai. Então, digo agora, de público, que foi uma alegria trabalhar com

você nesta Assembleia. Uma pessoa sobre quem, muitas vezes, alguns perguntam, e

digo: “O Délio é um Deputado de opinião. Se ele já deu a palavra, será assim até o

fim”. Esse é o jeito de trabalhar do advogado, do Deputado, mas, principalmente, do

ser humano Délio Malheiros.

Délio,  fica  aqui  um  abraço  a  você,  à  equipe  do  seu  gabinete,  na  pessoa  do

Henrique, seu chefe de gabinete, e a todos os amigos do seu gabinete, por parte

deste Deputado, que se tornou seu amigo e seu admirador. Dê um grande abraço à

Inês e à sua família. Eles terão muito orgulho de ver que você dará mais esse passo
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como Vice-Prefeito. Creio que novos desafios surgirão na sua carreira, porque você é

digno de alcançar passos ainda maiores para Minas Gerais e para o nosso Brasil.

Parabéns e um grande abraço deste amigo.

O Deputado Délio Malheiros - Obrigado, Deputado Tiago.

Concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, caríssimo Deputado

Délio. Exatamente na data do aniversário da Capital que lhe escolheu como Vice-

Prefeito, V. Exa. vem do alto desta tribuna fazer suas despedidas do Plenário e do

Parlamento mineiro. V. Exa. foi uma das mais gratas revelações que o Parlamento

teve, com sua presença constante em Plenário e nas comissões durante todos esses

seis  anos,  sempre  iluminado  por  sua  inteligência  como  grande  parlamentar  e

advogado.  Exatamente  no  dia  do  aniversário  da  nossa  querida  Belo  Horizonte,

estamos mais uma vez fazendo esta homenagem a V. Exa., consagrado na urna e

agora no Plenário, grande homem público que aqui veio, que conseguiu, por meio da

sua história,  da sua vida e da sua inteligência, impor-se como um dos Deputados

mais respeitados do Parlamento mineiro. Quero me unir a V. Exa. e a sua família e

desejar que essa vitória que V. Exa. conseguiu lograr aqui no Parlamento, com todos

nós, com o nosso Presidente Dinis Pinheiro, por sua credibilidade e amizade com

todos, possa ser extensiva, juntamente com nosso Prefeito Márcio Lacerda, e que V.

Exa. seja um companheiro tão bom quanto foi dos seus pares na Assembleia. Peço a

Deus que ilumine sua trajetória e que V. Exa. venha sempre a esta Casa, a qual

sempre  o  acolheu,  como  grande  servidor  que  é,  sabendo  honrar,  inclusive,  os

quadros de servidores da Assembleia, e como um dos mais atuantes parlamentares

de Minas Gerais. Muito obrigado por tudo que V. Exa. fez, por essa convivência muito

boa,  por  sempre  estar  pronto  a  nos  ajudar  nos  projetos  maiores  para  Minas.

Felicidades.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Dalmo. Concedo aparte ao

Deputado Inácio Franco.

O Deputado Inácio Franco (em aparte)* - Meu amigo, Deputado Délio Malheiros,

quero  parabenizar  V.  Exa.  por  estar  assumindo o  cargo de Vice-Prefeito  de  Belo

Horizonte e dizer do prazer de ter convivido com V. Exa. nesta Casa. Desde o início,
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quando assumimos a nossa candidatura, em 2006, quando conheci V. Exa. no PV,

tivemos a felicidade de ter uma eleição tranquila e de conhecer os colegas de partido.

Como V. Exa. falou, no Partido Verde nunca houve problema entre os parlamentares,

ninguém  reivindicando  cargos,  e  o  caráter  sempre  foi  colocado  acima  de  tudo.

Sabedor do seu caráter e da sua honradez -  V. Exa.,  que já assumiu o cargo de

Vereador em Belo Horizonte e o de Deputado Estadual, agora vai para o Executivo,

como Vice-Prefeito de Belo Horizonte -, tenho certeza absoluta de que V. Exa. irá

contribuir muito para o crescimento de Belo Horizonte e do povo mineiro, ajudando o

nosso Prefeito Márcio Lacerda.  Se Deus quiser,  vamos ver  V. Exa. em um cargo

muito acima, porque sabemos de sua competência, honradez e seriedade. Parabéns.

Que Deus lhe acompanhe. Estaremos aqui como amigos sempre de braços abertos

para lhe ajudar no que for possível. Parabéns, felicidade, vá com Deus.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Obrigado.  Concedo  aparte  ao  Deputado  Hely

Tarqüínio.

O  Deputado  Hely  Tarqüínio  (em  aparte)  -  Meu  caro  Délio,  quero  nesta  hora

oportuna, em que V. Exa. deixa este Parlamento, dizer que fez história. Na sua vida,

desde a sua querida Itamarandiba, você faz questão de ressaltar a importância que

dá  à  sua  origem,  ao  seu  lugar,  à  sua  maneira  verdadeira  de  afirmar  as  suas

convicções  e  tradições.  Você  trouxe  essa marca da  pessoa sincera,  competente,

iluminada  para  esta  Casa.  Passou  pelo  Legislativo,  fez  um  belo  trabalho;  a  sua

história está pontilhada de participação e iluminação para aqueles que convivem com

você.

Eu  o  conheci  quando  cheguei  aqui,  e  bebemos  dos  seus  ensinamentos  como

Consultor desta Casa, um Consultor franco e sincero, que demonstrava a situação da

Assembleia e as circunstâncias, sempre orientando os Deputados de maneira prática

e  pedagógica.  Dizia  como  devíamos  proceder  no  Parlamento  com  relação  aos

projetos em que atuava como consultor. Você ensinou muitos aqui, inclusive a mim.

Tive a honra de ser seu companheiro de PV, desde o primeiro momento, quando

tivemos uma vitória importante para esse Partido, repetida agora. Contamos com toda

a sua participação, com seus ensinamentos. Você fez história no Procon de Minas

Gerais, sendo conhecido em todo o Estado. Sabemos como isso é importante para
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todos nós, que temos a honra de falar que somos seus colegas, não à altura de seu

conhecimento, mas em condições de continuar aprendendo com você.

Agora você parte pelo seu merecimento, pela sua inteligência, pois soube compor

para chegar aonde queria. Sei que tem voos muito mais altos a atingir, para servir

Minas e o Brasil. Agora você será companheiro do Márcio Lacerda para fazer o que

for possível a fim de sanar as carências e realizar o sonho do povo de Belo Horizonte.

Com isso, mostrará mais ainda o que pode realizar para o povo belo-horizontino, o

que se refletirá em toda a nossa Minas Gerais e também em outros Estados.

Desejo a você e a sua família muitas felicidades e muita saúde. Espero que pontilhe

sua carreira de vitórias e de realizações, para o seu bem e o de todos nós, que temos

orgulho de tê-lo como colega. Que Deus o abençoe e continue iluminando.

O Deputado Délio Malheiros - Obrigado. Com a palavra, o Deputado Alencar da

Silveira Jr.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  -  Deputado  Délio  Malheiros,

funcionário exemplar da Assembleia, quantas e quantas vezes ficava na porta dando

sugestões, analisando, fazendo, sempre com boas ideias? Quantas e quantas vezes

vimos  os  olhos  do  Délio  brilhar  quando  falava  que  chegaria  a  esta  Casa  como

Deputado? Délio,  um vencedor.  Délio  teve votação expressiva em Belo Horizonte,

pela defesa do consumidor, por aquilo que sempre representou neste Município. Foi

um excelente Vereador - Délio Vereador - que resolveu voltar para esta Casa, não

como funcionário, mas como Deputado Estadual. Chegou nesta Assembleia com o

reconhecimento de Belo Horizonte e de poucas cidades do interior de Minas Gerais.

Belo Horizonte  sempre acreditou no Délio,  Belo  Horizonte  sempre retribuiu o  que

Délio por ela fez.

Acho que agora passa na cabeça de V. Exa. tudo aquilo que fez, quando chegou

nesta  Casa,  quando  a conheceu,  quando  conheceu a  Câmara Municipal,  quando

conheceu este Parlamento. Com toda a sua dinâmica, mostrando as dificuldades de

Belo Horizonte, tinha nome para ser Prefeito de Belo Horizonte, mas abriu mão de

sua candidatura.  Sempre deixamos bem claro  que a  sua candidatura  poderia  ser

vitoriosa. Abriu mão para ser Vice-Prefeito de Marcio Lacerda, para ser companheiro

dele. Abriu mão não para ser Vice-Prefeito, mas para ajudar Marcio a governar.
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É isso que eu e todos os Deputados esperamos que faça. Esperamos que seja o

Délio aguerrido, o Délio bom Vereador, o Délio bom Deputado, atuante. O Délio será

um bom Vice-Prefeito, atuante. Tenho certeza de que isso ocorrerá em Belo Horizonte

durante os próximos quatro anos. Espero que o Marcio continue por quatro anos na

Prefeitura  e  V.  Exa.,  por  quatro  anos,  como Vice-Prefeito,  porque  já  tenho  meu

candidato Alberto Pinto Coelho. Se o Marcio resolver ser candidato ao governo do

Estado,  com  certeza  a  Prefeitura  estará  em  boas  mãos.  Para  V.  Exa.  chegar  a

Prefeito, não precisará disso. Chegará a hora de V. Exa., porque tem competência,

tem dinamismo, tem ideias, tem votos em Belo Horizonte.

Que Deus o proteja. Agora vou confidenciar a V. Exa. uma coisa muito séria: não fui

eu que quebrei a sua placa lá no Alphaville. Espero que V. Exa. continue sendo esse

camarada combativo, competente, e tenho certeza de que continuará fazendo muito

por Belo Horizonte. Que Deus o proteja.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Muito  obrigado,  Deputado  Alencar.  V.  Exa.  está

perdoado.

Concedo aparte ao Deputado Doutor Wilson Batista.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputado Délio, venho dizer que

sua competência, sua determinação e seu dinamismo o credenciaram a ser Vice-

Prefeito ao lado de Marcio Lacerda. Tenho certeza de que, além de tudo isso, sua

capacidade  de  servir  e  sua  solidariedade  fizeram  com  que  Belo  Horizonte,  não

apenas Marcio Lacerda e Délio Malheiros, vencesse a eleição. Belo Horizonte está

conquistando mais uma grande vitória, uma vitória de conquista, uma vitória de luta

pelos  principais  desafios  sociais  existentes  hoje.  Venho formular-lhe votos  de que

utilize sua competência em favor dos desafios sociais de Belo Horizonte. Parabéns a

Belo Horizonte, parabéns por ter eleito Délio e Marcio Lacerda, parabéns por mais

essa vitória.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Doutor Wilson Batista.

Concedo aparte a meu amigo Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Meu  caro  Deputado  Délio,  torna-se

imperativo que todos nós desta Casa prestemos a V. Exa., nesta tarde, uma justa e

sincera homenagem por tudo o que deixa escrito nos anais desta Casa por meio do
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trabalho, da seriedade, da participação e da forma abnegada com que V. Exa. conduz

o mandato. Cada um de nós, na nossa existência, escrevemos nos nossos livros os

nossos passos e as nossas ações.

Deputado Délio, até o dia de hoje e nos próximos dias que virão tenho absoluta

convicção de que V. Exa. continuará sendo autor de um livro que pode ser intitulado

“Exemplo da vida pública”, “Ensinamentos da vida pública”, porque V. Exa. é assim e

nos dá esse exemplo a cada dia no Parlamento.

Resta-nos  tão  somente,  além  de  parabenizá-lo,  continuar  desejando  que,  lá  na

Prefeitura, ao lado do nosso Prefeito Marcio Lacerda, continue trabalhando por Minas

Gerais com a forma séria e dinâmica com que V. Exa. sempre conduziu seu mandato

eletivo. Parabéns, leve para a Prefeitura os desafios e conquistas do Parlamento.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir.

Concedo aparte ao Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Délio Malheiros, não poderia

deixar  de  aparteá-lo,  por  dois  motivos  essenciais.  Primeiro,  pelo  que  ouvi  do

Deputado Hely Tarqüínio. Quando entrei aqui, V. Exa era um servidor desta Casa, um

grande servidor, sem dúvida.

Na época em que elaboramos a Constituição, V. Exa. trabalhou sobremaneira como

assessor.  Tínhamos  grandes  companheiros  nos  assessorando  na  Constituinte,

encabeçados pelo hoje Governador Antonio Anastasia, conforme V. Exa. sabe. Mas

não podemos nos esquecer de Paulo Neves de Carvalho, de Raul Machado Horta, de

Maria Coeli Simões Pires e de tantos outros que nos auxiliaram na redação da Carta

Maior de Minas Gerais.

Lembro-me  muito  do  trabalho  de  V.  Exa.,  já  despontando  como  jurista,  como

advogado  brilhante.  V.  Exa.  serviu  a  esta  Casa,  por  muitos  anos,  como servidor

efetivo,  e hoje,  na condição de Deputado.  São funções diferentes,  mas iguais  na

dignidade. V. Exa. desempenhou ambas as funções com dignidade, por isso merece

o aplauso e a admiração de todos nós, seus colegas, lembrando os bons tempos que

convivemos e em que fincamos sólida amizade.

É com essa amizade, como companheiro, amigo e Líder do Governo, que desejo a

V. Exa. - estou usando as palavras que o Governador, a quem V. Exa. conhece muito
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bem e há muitos anos,  usaria,  neste momento, para se referir  a V. Exa. - muitas

felicidades nesse honrado e elevado cargo de Vice-Prefeito da Capital do Estado de

Minas Gerais,  desta bela cidade que se chama Belo Horizonte. Peço a Deus que

ilumine  seus  passos  e  os  do  nosso  futuro  Prefeito  Marcio  Lacerda,  para  que

tenhamos,  cada  vez  mais,  uma  Capital  que  orgulha  o  Estado  de  Minas  Gerais.

Felicidades para V. Exa., Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Mourão. V. Exa. sabe o

respeito  que  tenho  pelo  seu  trabalho.  Senti-me  muito  honrado  quando  pude

assessorá-lo, em 1989, na elaboração da nossa Constituição.

Concedo aparte ao Deputado Bosco.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Prezado companheiro, parceiro, Deputado Délio

Malheiros, eu também não poderia deixar de me manifestar brevemente sobre a sua

saída  desta  Casa  de  leis,  desta  Casa  dos  mineiros.  Deputado  Délio  Malheiros,

costumo  sempre  dizer  que  as  Câmaras  Municipais  são  verdadeiras  escolas

formadoras de bons políticos, principalmente dos homens de bem que querem ter

uma trajetória importante na política.

Caro  Presidente  e  caro  Deputado  Délio  Malheiros,  não  tenho  dúvida  de  que a

Assembleia de Minas Gerais é uma faculdade, uma universidade de graduação que

forma bons políticos. V. Exa., Deputado Délio Malheiros, é uma referência, uma prova

viva de que quem passa pela Assembleia e tem disposição, determinação e vontade

consegue contribuir com a política de Minas e - por que não dizer - com a do Brasil?

Aqui é o espaço adequado.

Portanto, Deputado Délio, em meu nome, em nome de Araxá, do Triângulo Mineiro,

do Alto Paranaíba e de Minas Gerais, cumprimento-o por todo o trabalho que realizou

como Deputado deste Estado. Não temos dúvida de que, com toda a experiência que

V. Exa. adquiriu, conforme retrospectiva feita pelo Deputado Alencarzinho, passando

por uma Câmara Municipal, por esta Casa como servidor e agora como Deputado

Estadual, terá êxito na condução dos destinos não só do povo de Belo Horizonte,

junto com o Prefeito Marcio Lacerda, mas também de todo este Estado, porque todos

os caminhos de Minas Gerais passam, necessariamente,  por Belo Horizonte, pela

nossa Capital. Então, temos certeza de que V. Exa., com o Prefeito Marcio Lacerda,



1731
____________________________________________________________________________

vai conduzir, com muita competência, os destinos da Capital de todos os mineiros.

Parabéns! Que Deus continue sempre iluminando e abençoando V. Exa.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Bosco. Com a palavra, o

Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte) - Deputado Délio Malheiros, apesar de eu

estar há pouco tempo nesta Casa, não poderia deixar de cumprimentar e parabenizar

V. Exa. Em outras ocasiões, tive a oportunidade de manifestar-lhe a nossa admiração

e o nosso respeito. Digo isso com clareza e convicção, porque tive a oportunidade de

ser Vereador por dois mandatos, na minha querida cidade natal, Conselheiro Lafaiete,

tendo sido Presidente da Câmara Municipal. V. Exa. sempre foi uma referência para

nós no tocante ao direito do consumidor. Lá tivemos a oportunidade de implantar o

Centro de Apoio ao Cidadão e sempre nos inspiramos nos trabalhos realizados por V.

Exa. nesta Casa.

Saia desta Casa com a certeza de que é uma referência para nós, políticos, que

estamos no início da vida pública. E V. Exa. é referência como Deputado atuante, que

sempre defendeu os mais humildes, aqueles que estão na ponta da corda e, muitas

vezes, não recebem uma palavra amiga nos momentos incertos da vida.

Com certeza V. Exa. continuará brilhando em outra casa, a do Executivo. Minas

perde hoje um Deputado. Na verdade, acho que não perde, pois V. Exa. continuará

eternamente sendo um Deputado “ad hoc”. No Poder Executivo poderá ampliar os

seus horizontes e continuar fazendo o grande trabalho que realiza não apenas para o

povo belo-horizontino, mas para todos os mineiros. Fique com Deus. Que Deus o

ilumine. Pode ter certeza de que V. Exa. é uma referência em Minas para o povo e

para nós, políticos. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Glaycon. Sr. Presidente,

estou extrapolando o meu tempo. Peço a V. Exa. que me policie, para não prejudicar

os demais colegas.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Deputado Délio Malheiros, eu não

poderia deixar de me manifestar. V. Exa. não é apenas um parceiro Deputado, mas

uma pessoa que passei a ter como grande amigo. Tive a sorte de tê-lo parede e meia

com nosso gabinete. Essa proximidade facilitou muito o nosso contato, a nossa troca
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de informações. Sempre a meu favor, busquei usufruir e desfrutar da sua experiência

e capacidade. Passei a admirá-lo logo no início, quando cheguei a esta Casa, pela

sua  conduta,  transparência,  retidão  e,  principalmente,  competência.  Quantas  e

quantas vezes V. Exa. nos alertou nos momentos em que tínhamos dificuldade para

interpretar  projetos  ou  emendas  que não eram boas para a  sociedade!  Com sua

perspicácia, rapidez de raciocínio e experiência na área jurídica, V. Exa. contribuiu

demais para esta Casa e para nós, Deputados, que sempre nos pautamos por votar

projetos que realmente vão ao encontro do anseio da população.

Deputado  Délio,  Belo  Horizonte  ganha muito,  o  Prefeito  Márcio  Lacerda  ganha

muito com sua presença, mas o Estado perde um parlamentar,  mesmo tendo um

suplente  que  virá  para  contribuir,  mas  sua  experiência  e  sua  contribuição  são

incontestáveis. V. Exa. fará falta para o Estado, com sua capacidade. Cumprimento-o

ainda porque V. Exa. é um homem de família, valoriza-a, assim como eu. V. Exa. é

uma pessoa que realmente faz a diferença. Isso demonstra o valor que se inicia na

sua casa. É por isso que as coisas boas que vêm de casa, com Deus, chegam à

sociedade, aos menos favorecidos.

Eu provo que V. Exa.  realmente usou esse cargo de Deputado com um grande

objetivo:  melhorar  a  vida  das  pessoas,  defender  os  mais  humildes,  o  direito  do

consumidor.  Essa é uma área difícil.  Poucos Deputados têm o seu conhecimento.

Defender o consumidor é realmente muito importante e V. Exa. faz isso com maestria.

Que Deus o proteja e o encaminhe!  Que V.  Exa.  nos ajude quando precisarmos,

orientando-nos nos projetos que possam ser bons para o nosso povo! Parabéns. Que

Deus proteja V. Exa. e toda a sua família!

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Arantes. Concedo aparte

ao Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio (em aparte)* - Deputado Délio Malheiros, em rápidas

palavras gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo por sua carreira, por tudo o que

fez por nossa sociedade, como funcionário, Vereador e Deputado. V. Exa. ainda fará

muito como Vice-Prefeito e talvez Prefeito. Agradeço-lhe do fundo do coração. Faço

minhas  as  palavras  do  Alencarzinho,  com apenas  uma mudança:  o  nosso  futuro

Governador será do PSDB, o Dinis Pinheiro, e não do PP. Parabéns a V. Exa. Muito
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obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Tenente Lúcio.

Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa, meu amigo.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Deputado Délio Malheiros, da mesma

forma que os outros parlamentares que me antecederam, quero desejar a V. Exa.

sucesso, êxito e sobretudo transparência, que é uma característica de todos os atos

de sua vida pública.

Quero aqui dar um testemunho de sua luta e do seu empenho, sobretudo na causa

do consumidor, que foi uma bandeira levantada por V. Exa. lá atrás. V. Exa. sempre

esteve firme exatamente na defesa dos interesses dos consumidores injustiçados de

alguma  forma,  prejudicados  e  até,  muitas  vezes,  lesados  por  atos  de

responsabilidade de outros.

Desejo-lhe sucesso. Tenho certeza de que sua passagem pela Prefeitura da nossa

Capital,  que,  como  bem  dito  por  V.  Exa.,  hoje  completa  115  anos,  ajudará  e

contribuirá muito para que o Prefeito Marcio Lacerda solucione alguns problemas que

afligem a população belo-horizontina.

Como disse, quero dar o meu testemunho de sua grandeza, a grandeza de, em

determinado momento, entendendo que ocorria um projeto maior, futuro, para Minas

Gerais  e  para  o  Brasil,  declinar  da  sua  pré-candidatura  a  Prefeito  da  Capital.

Possivelmente  caminharíamos  juntos,  DEM  e  PV,  como  foi  em  Salvador,  capital

baiana, mas V. Exa., num gesto de grandeza, abriu mão de sua pré-candidatura para

se somar ao Prefeito Marcio Lacerda. A sua chapa, sem dúvida alguma, era a melhor.

Vocês eram os melhores candidatos que estavam disputando a eleição. Vocês foram

vitoriosos e, volto a dizer, tenho certeza de que representarão muito bem os belo-

horizontinos.

Parabéns  a  V.  Exa.  Que  Deus  lhe  dê,  como  bem  disse,  sabedoria,  saúde  e

tranquilidade para continuar  agindo como sempre agiu,  pautando-se sobretudo na

transparência e na correção. Grande abraço e tenha o nosso apoio eterno.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado.

Concedo aparte ao Deputado Carlos Henrique.

O Deputado Carlos  Henrique  (em aparte)*  -  Deputado Délio  Malheiros,  querido
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amigo e companheiro, por duas ocasiões tive a grata satisfação de trabalhar com V.

Exa.:  primeiramente,  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  e,  depois,  aqui  na

Assembleia Legislativa, na nossa Comissão de Defesa do Consumidor. Esse período

que passamos juntos confesso que para mim foi de grande experiência.

Há pouco tempo, V. Exa. me contava um pouco de sua história, desde o início de

sua  militância  acadêmica  e  também  no  trabalho  voltado  para  os  direitos  do

consumidor, da cidadania. Vou lhe cobrar uma coisa: a biografia de seu livro precisa

sair. Tenho certeza de que ela é de interesse de todos nós e também servirá para um

grande aprendizado, pelas diversas histórias relatadas daquela ocasião, até mesmo

as  de risco  de  morte  por  defender  o  interesse da  cidadã  e  do  cidadão.  V.  Exa.

precisou  proteger  sua  casa  e  sua  família  de  ameaças  de  pessoas  que  lesavam

economicamente o interesse das pessoas. Sua história me enriquece como homem,

engrandece-me como cidadão, como profissional e como político.

O Lula disse que o José Alencar foi o melhor Vice-Presidente da República que um

governante  poderia  ter.  Tenho certeza  de  que meu companheiro  e  amigo  Marcio

Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte, terá também em V. Exa. um grande companheiro

e aliado político. Belo Horizonte certamente ganha com sua presença e participação

na Prefeitura. Desejo a v. Exa., à sua família, a seus filhos e à sua esposa a benção

de Deus. Espero que Deus enriqueça e ilumine os seus caminhos. Certamente todos

estaremos  muito  satisfeitos  com  sua  presença  na  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.

Parabéns. O trabalho na Comissão nos chama.

O Sr. Presidente - Aliás, será uma palavra simples, pois, diante da grandiosidade da

trajetória de V. Exa., toda palavra será pequena, singela para retratar, ainda que de

forma razoável, essa trajetória realmente invejável.

V. Exa. deixa e leva saudades. Não poderia ser diferente. Conheço sua história,

bem como a da  sua família.  A sua cidade tão  bem acolheu meu irmão,  Toninho

Pinheiro. Conheço o seu pai, homem simples, de valor, de fé, religioso. Não poderia

ser diferente, pois você foi criado nesse ambiente familiar. V. Exa. tem uma trajetória

realmente cintilante, fecunda, uma das mais marcantes da nossa história política. É,

realmente, um homem público qualificado, tarimbado, preparado. Seria desnecessário

falar, mas sempre primou pela retidão, pelo caráter. V. Exa. realmente enriqueceu e
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enriquece  esta  Casa.  É  um  grande  mineiro,  notável  e  exemplar  servidor,  foi  um

Vereador competente, um parlamentar comprometido com o bem, e agora vai exercer

uma missão ainda maior. É claro que vai ser uma missão muito bem desempenhada,

com talento, com abnegação, com dedicação, com honestidade. Não tenho dúvida

nenhuma de que o Pai celestial, os mineiros e as mineiras ainda vão lhe reservar

tantas  outras  missões,  e  V.  Exa.  sempre  vai  se  destacar  por  seu  brio,  por  sua

competência, por seu envolvimento com as causas grandiosas do nosso povo, da

nossa gente.

De  forma  pontual,  ressalto  sobretudo  essa  sua  luta  notável  em  favor  da

repactuação  das  dívidas  dos  Estados,  com  a  sua  visão  de  grande  jurista,  de

advogado conceituado. Você enriqueceu essa causa.

Quero,  muito  menos  como Presidente  da  Assembleia,  muito  mais  como amigo,

como ser  humano,  devotar  publicamente  o  carinho,  o  apreço,  a  admiração e lhe

formular votos de muito sucesso, muito êxito. Vai brilhar na Prefeitura de BH. Que

Deus o abençoe. V. Exa. é orgulho para seu pai, para todos nós, para Itamarandiba.

Realmente, você imprime à vida um relevo ainda maior. Desejo-lhe muito sucesso.

Fica  aqui  a  palavra  de  um  amigo  que  soube,  sabe  e  saberá  permanentemente

aprender com V. Exa., com suas virtudes incontáveis, com sua sabedoria e com essa

honradez  característica,  peculiar  não  somente  de  V.  Exa.,  mas  também  da  sua

família, do seu querido pai. Que Deus o abençoe. Muito sucesso e muito êxito.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs.

Deputados. Peço desculpas aos meus colegas pelo tempo perdido em razão dessas

minhas palavras.

Mas, Sr. Presidente, tenha certeza de que vou levar enorme saudade desta Casa,

enorme carinho que tenho para com os meus pares, enorme respeito para com a

Oposição, que é imprescindível numa democracia. Uma Oposição respeitosa faz o

governante rever suas posições e melhorar a qualidade dos serviços. Serei sempre

um servidor público. Quem paga os nossos salários são os contribuintes. Temos de

ter, portanto, profundo respeito a essas pessoas. Muito obrigado, Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.
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O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Sras.

Deputadas, Srs. Deputados. Cumprimento as pessoas que nos veem através da TV

Assembleia.

Deputado Délio  Malheiros,  não o aparteei  porque eu iria  usar  desta  tribuna em

seguida, mas somo-me aos meus colegas que me antecederam. Além dos elogios

que foram feitos à sua pessoa, ao seu trabalho, deixo o meu agradecimento especial

por  ter,  no  período  desses  dois  anos,  compartilhado  um  pouquinho  da  sua

experiência. Aprendi muito na Comissão de Defesa do Consumidor.

Não  poderia  deixar  passar  este  momento  sem agradecer  ao  Deputado,  porque

tenho certeza de que a passagem pela Comissão de Defesa do Consumidor, a seu

lado, muito me engrandeceu. Parabéns. Que Deus te abençoe em sua nova missão.

Quero  dizer,  Sr.  Presidente,  da  nossa  alegria  em  ter  participado  de  algumas

diplomações que estão acontecendo, em Minas Gerais, de Prefeitos e Vereadores,

que, na verdade, recebem o reconhecimento da Justiça de que foram vencedores em

seus pleitos. Isso é muito bonito, porque mostra o exemplo que o Brasil tem dado no

fortalecimento da democracia.  Os Prefeitos  e  Vereadores diplomados agora estão

vivendo uma lua  de mel,  período em que as pessoas que venceram as eleições

recebem cumprimentos, tapinhas nas costas e abraços, o que é muito gostoso para o

homem público, que gosta de política e dedica sua vida à sociedade.

Mas se aproxima o dia da posse, em 1º de janeiro, quando os políticos vão sair da

lua de mel eleitoral e entrar em um verdadeiro inferno astral, porque vão se deparar

com um orçamento que lhes é imposto garganta abaixo pelo governo federal. É isso

mesmo: o governo federal impõe aos Municípios a legislação a ser cumprida. Ele

detém 70% de tudo o que se arrecada e gasta essa quantia do jeito que quer, sem

muito compromisso com a sociedade, porque gasta 30% de todo o seu orçamento

apenas para manter as benesses do poder - gasta esses 30% com mais de 30 mil

cargos de confiança, esquecendo-se de que os Municípios precisam fazer políticas

públicas  e,  para  isso,  precisam  de  recursos  públicos.  Não  estamos  falando  de

partidos,  mas  de  governo  federal,  de  recursos  públicos  que  estão  totalmente

centralizados na esfera federal. Ora, os Prefeitos assumem no próximo dia 1º com

toda  a  expectativa  de  cumprir  os  compromissos,  assumidos  na  campanha,  de
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promover  saúde,  educação,  saneamento,  enfim,  políticas  públicas  em  favor  da

sociedade. Mas deparam-se com um orçamento determinado pelo governo federal,

do qual 25% têm de ser investidos na educação - o Deputado Bonifácio Mourão, que

já foi Prefeito, sabe das dificuldades que eles vão encontrar ao assumir no dia 1º -;

15% na saúde; e 6% no duodécimo. Com o que sobra, têm de pagar a folha do maior

empregador, que são os Municípios. Mas pergunto com que receita esses Prefeitos

vão administrar. Com que dinheiro eles vão administrar, produzir saúde, educação e

políticas públicas?

A nossa Presidente  poderia  socorrer  os  Municípios,  mas,  infelizmente,  corta  os

“royalties” de petróleo e baixa o Fundo de Participação dos Municípios, e o governo

federal não entra na discussão do marco regulatório do minério.

Então pergunto: como os Prefeitos que assumirão no próximo dia 1º vão produzir

essas políticas públicas para os Municípios? Considero, e falo, que o político que foi

eleito no dia 7 de outubro vai sair da lua de mel e entrar numa verdadeira agonia,

num inferno astral. É isso o que está acontecendo, e vai acontecer, com os atuais

Prefeitos, porque eles vão conhecer o orçamento a partir do dia 1º de janeiro.

Precisamos chamar a atenção do governo federal, temos de descentralizar esses

recursos  que  estão  no  governo  federal.  Os  Municípios  não  podem  mais  viver

agonizando  por  falta  de  recursos  públicos.  A  população  não  pode  continuar

prejudicada porque não tem recursos públicos chegando no final da fila, pois é no

final da fila, Deputado, que se precisa produzir políticas públicas, nos Municípios, nos

bairros, é lá que o dinheiro tem de chegar mas não chega. E sabem por que não

chega? Porque os Deputados, que já têm poucas emendas... E falo poucas, porque

os  Deputados  Federais  devem  ter  aproximadamente  16  milhões  em  emendas

parlamentares, mas que não são pagas, como saiu publicado, há pouco tempo, no

jornal “Estado de Minas”, pois neste ano receberam em torno de 7% das emendas.

Então prega-se que o dinheiro vai chegar, prega-se que estão repassando o dinheiro

para os Deputados, mas o dinheiro não chega aos Municípios.

Aqui,  prega-se  que  vai  liberar  dinheiro  para  fazer  a  duplicação  da  BR-381,  a

extensão do metrô, refazer o Anel, fazer obras, mas, se andarmos por todo o Estado,

o que não é diferente se andarmos pelo País, vamos deparar com várias obras para
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as quais muitas vezes foi liberada apenas a primeira parcela, mas a segunda e a

terceira não chegam. Deparamos também com ações da Caixa Econômica Federal,

que parece ser preparada para enrolar as emendas, enrolar os recursos que chegam,

preparada para não deixar que o dinheiro chegue aos Municípios. Então é assim,

Deputado  Bonifácio  Mourão,  parece  que  a  Caixa  Econômica  Federal  está

dificultando,  que os gerentes fazem cursos para dificultar  que as emendas sejam

liberadas, que o dinheiro seja liberado e chegue aos cofres das Prefeituras.

Portanto é com isso que os Prefeitos vão deparar, é isso que eles vão encontrar a

partir do dia 1º. Verão que muitas vezes aquilo que pregaram durante a campanha

não  terá  como  ser  cumprido.  E  isso  não  é  culpa  deles,  mas  do  nosso  sistema

tributário, centralizador, com o qual temos de brigar para podermos dividir essa fatia

com quem é de direito, porque é lá, no Município, que se pagam os impostos; é lá, no

Município, que se recolhem os impostos que vão para Brasília e não voltam; não têm

retorno. Portanto precisamos levantar a voz aqui para chamar a atenção. Creio que

temos de levantar a voz como parlamentar e buscar essa divisão para que esses

recursos cheguem aos Municípios. Sei que, como centralizador, é muito difícil para

quem está no poder, para quem está com a caneta na mão, mudar isso e falar que vai

dividir com os Municípios. Isso porque muitas vezes querem o poder, e a caneta e os

recursos lhes trazem isso. Precisamos agir, porque a máquina está muito onerosa,

está muito pesada. Nos Municípios a fiscalização é muito melhor, muito mais fácil,

porque há os conselhos deliberativos, os Vereadores, que recebem recursos públicos

para fiscalizar, há os Promotores, os curadores da saúde, do patrimônio público, os

curadores  da  educação.  Lá  é  mais  fácil  fiscalizar.  É  impossível  que  não  ocorra

corrupção, quando o dinheiro passa na mão de mais de 30 mil cargos de confiança,

quando gasta mais de 30% de tudo que se arrecada para operacionalizar, fazer esse

dinheiro circular. Isso é um absurdo, e temos de levantar a voz.

Concedo a palavra ao nosso companheiro Rômulo Viegas e, posteriormente, ao

nosso Líder, Deputado Bonifácio Mourão, que, tenho certeza, tem muita experiência,

pois já foi Prefeito de uma cidade tamanha como Governador Valadares.

O Deputado  Rômulo  Viegas (em aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Duilio  de

Castro.  O seu pronunciamento  se  soma a  todos  já  feitos,  nesta  tribuna,  sobre  o
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assunto. Caminhamos no sentido de reforçar o novo conceito de Federação e no

sentido de reforçar a necessidade das eleições casadas no Brasil. Não dá mais para

termos eleições de dois em dois anos, os Prefeitos não continuarem esse trabalho, e

o governo federal tomar as iniciativas que provocam efeitos colaterais extremamente

negativos para Estados e Municípios.

Fala-se muito nos gastos de energia. Às vezes ouço Deputados falarem aqui que a

energia de Minas é a mais cara do Brasil. Se verificarmos a conta de luz da Bahia,

veremos que o referido Estado cobra o mesmo percentual que Minas, 27% do ICMS,

sendo que na Bahia não há tarifa social e em Minas Gerais há. Esse assunto será

pauta de uma nova discussão na próxima semana, e mostraremos isso. As medidas

que o governo federal  tem tomado simplesmente têm diminuído receitas  tanto do

Estado quanto dos Municípios, e isso é lamentável.

Não vou me alongar porque quero ouvir o nosso Líder, Deputado Bonifácio Mourão,

mas somos municipalistas, como V. Exa. Já fomos Prefeitos e defendemos a bandeira

do Município. Registramos que as medidas que o governo federal tem tomado estão

provocando efeitos colaterais, prejudicando a receita dos Estados e dos Municípios.

Muito obrigado.

O Deputado Duilio de Castro - Muito bem, Deputado Rômulo Viegas, que traz aqui

outra preocupação, a queda do ICMS, que se reflete também na Lei Robin Hood, e os

Municípios, mais uma vez, serão penalizados. E quem vai recompor isso?

Concedo aparte ao Deputado Bonifácio Mourão, cujas palavras, com certeza, vão

somar muito, porque foi Prefeito e tem uma experiência muito grande.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) -  Deputado Duilio de Castro, V. Exa.

aborda um assunto muito importante, e, enquanto eu prestava atenção ao que dizia,

lembrava-me do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que ali está, e da sua

luta pela redistribuição mais justa do ICMS que durou cerca de 10 anos, mas acabou

acontecendo. Essa redistribuição em si ajuda, mas não resolve o problema. O que V.

Exa. está falando tenho visto o nosso Presidente falar pelo Brasil afora, ou seja, a

questão do novo pacto federativo. Enquanto não for feito um novo pacto federativo

neste país, haverá Municípios de pires na mão. Como muito bem disse V. Exa., os

recursos vão embora, não sobra nada para o Município. O que sobra para o Prefeito
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mal dá para limpar a cidade. O Prefeito que não consegue buscar recursos fora, na

maioria das vezes, não consegue fazer obra nenhuma, porque não tem recursos. O

que sobra mal dá para limpar a cidade; às vezes dá para pintar um meio-fio, coisas

assim, mas não há condições de fazer obras. A não ser aqueles Municípios que têm o

privilégio de ter grandes indústrias no seu território, o que é diferente, mas, fora isso,

há muita dificuldade. Fora isso, é uma verdadeira lástima. Precisamos buscar, a todo

custo,  um  novo  pacto  federativo.  A  dívida  pública  de  Minas  Gerais  prejudica

sobremaneira  o Estado e indiretamente  os  Municípios.  E muitos  Municípios  estão

devendo, e devendo muito. A maioria dos Prefeitos eleitos receberão as prefeituras

totalmente endividadas.

Como V. Exa. está dizendo, todos nós temos que somar esforços nessa direção.

Quem  sabe  os  nossos  pronunciamentos,  aliados  a  falas  de  outros  Deputados

Estaduais e Federais deste país, podem convencer o governo federal a fazer uma

redistribuição  mais  justa  dos  tributos  neste  país?  Assim,  os  tributos  não  ficarão

concentrados em Brasília, como está acontecendo não só agora, neste governo, mas

como vem acontecendo, historicamente, neste país. Precisamos entender que todos

nós  moramos  em  Municípios,  e  os  Municípios  precisam  de  recursos  para  seu

desenvolvimento.  Se  o  Município  se  desenvolve,  o  Estado  e  o  País  também  se

desenvolvem.

O Deputado Duilio de Castro - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão.

Sr.  Presidente, desejamos que Deus abençoe a vida dos Prefeitos que tomarão

posse  a  partir  de  janeiro,  que  os  ilumine  para  que  eles  tenham  equilíbrio  e

tranquilidade para esperar que, se Deus quiser, o governo federal, um dia, tenha a

sensibilidade  de  entender  essa  mensagem  de  que  os  Municípios  precisam  dos

recursos.

Terminando, Sr.  Presidente,  quero aproveitar  para desejar ao povo mineiro e às

pessoas  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia  um  feliz  Natal.  Que  Deus

abençoe  a  nossa  família  mineira,  concedendo-lhe  muita  paz  e  saúde,  para  que

possamos entrar em 2013 com muita luz. Em especial, que abençoe os funcionários

desta Casa, que têm dedicação e profissionalismo e fazem com que o nosso trabalho

aconteça. Parabéns! Que Deus abençoe vocês. Um feliz Natal a todos!
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* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

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

reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.135 e 4.136/2012,

cujo teor foi publicado na edição anterior.

Leitura de Comunicações

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

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  32ª

Reunião  Extraordinária,  em  11/12/2012,  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  3.600  e

3.601/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira;  de  Assuntos  Municipais  -

aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 12/12/2012, dos Requerimentos nºs 3.910,

3.962, 3.988 e 3.989/2012, da Comissão de Participação Popular, e 3.929/2012, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Política Agropecuária - aprovação, na 8ª Reunião

Extraordinária,  em  11/12/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.535/2012,  do  Deputado

Bosco, e 3.536/2012, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e dos Requerimentos nºs

3.856/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  3.967,  3.968,  3.972,  3.976 a  3.980,  3.991,

3.992 e 4.007 a 4.009/2012, da Comissão de Participação Popular, e 4.014/2012, do

Deputado Arlen Santiago; de Educação - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em

12/12/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.897  e  3.935/2012,  do  Deputado  Marques

Abreu, 3.898/2012, dos Deputados Bosco, Carlin Moura e Celinho do Sinttrocel e da

Deputada Maria Tereza Lara, 3.901, 3.947 a 3.955, 3.957, 3.974, 3.985 e 4.012/2012,

da  Comissão  de  Participação  Popular,  3.932  e  3.940/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, 3.939/2012, do Deputado Bosco, e 3.944/2012, da Comissão Especial
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para o Enfrentamento do Crack; de Direitos Humanos - aprovação, na 37ª Reunião

Ordinária, em 12/12/2012, dos Requerimentos nºs 3.982 e 3.990/2012, da Comissão

de  Participação  Popular;  de  Saúde  -  aprovação,  na  30ª  Reunião  Ordinária,  em

12/12/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.941/2012,  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack, e 3.900, 3.963 a 3.966, 3.969 a 3.971, 3.973, 3.975, 3.983,

3.984, 4.006 e 4.011/2012, da Comissão de Participação Popular; e de Administração

Pública  -  aprovação,  na  21ª  Reunião  Extraordinária,  em  12/12/2012,  dos

Requerimentos nºs 3.896/2012, do Deputado Gustavo Valadares, e 3.943/2012, da

Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em

que solicita  a  retirada  de tramitação do Projeto  de Lei  nº  2.592/2011 e  Sargento

Rodrigues  (2)  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  das  Emendas  nºs  1  aos

Projetos de Lei nºs 3.152 e 3.250/2012 (- Arquivem-se os projetos e as emendas.).

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação das Emendas

nº 1, do Deputado Sargento Rodrigues, aos Projetos de Lei nºs 3.152 e 3.250/2012,

estes  se  encontram  em  condições  de  serem  apreciados  pelo  Plenário.  Assim,  a

Presidência avoca os referidos projetos para inclusão na ordem do dia.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.331/2012 (À sanção.).

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.521/2012, do

Governador do Estado, que fixa o efetivo da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais

e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais até o ano de 2015. Em discussão, o

parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação
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pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

O Deputado Gilberto Abramo -  Gostaria de retirar meu pedido de verificação de

votação.

O Sr.  Presidente - Com a retirada da solicitação de verificação de votação, está

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.521/2012. À sanção.

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento da Comissão de Participação Popular  em que

solicita  ao  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  -  DNIT  -

informações  sobre  a  pavimentação  da  BR-146,  que  está  inserida  no  escopo  do

Programa de Aceleração do Crescimento 2, especialmente do trecho entre Vargem

Bonita e o Distrito de São José do Barreiro, no Município de São Roque de Minas,

com  a  apresentação  do  cronograma  e  previsão  de  término.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita ao Prefeito

Municipal de Candeias informações sobre a aplicação do recurso de R$100.000,00

repassados pelo Estado ao referido Município para execução da ação orçamentária

“Cadastro  de  agroindústria  de  pequeno  porte”,  no  exercício  de  2012,  cuja  meta

prevista no Plano Plurianual de Ação Governamental era de 600 estabelecimentos

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita ao Juízo da 3ª

Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Juiz  de  Fora  cópia  do  Inquérito  nº

2008.38.01.004269-2, referente à Operação Corvina. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam
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encaminhados às Comissões de Direitos Humanos da Seção de Minas Gerais e do

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil as notas taquigráficas da 36ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências

para que garantam proteção e amparo ao advogado Dino Miraglia Filho e a seus

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade,  ao

Grupo  de  Pesquisa  de  Direitos  Humanos,  Meio  Ambiente  e  Sustentabilidade  da

Escola Superior Dom Helder Câmara, ao Movimento pela Preservação da Serra do

Garandela  e  à  ONG  Valor  Natural  as  notas  taquigráficas  da  37ª  Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências para a

criação do Parque Nacional da Serra do Garandela. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado João Leite em que solicita seja o Projeto de Lei  nº

158/2011 distribuído à Comissão de Segurança Pública. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 3.748/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e ao Comando-Geral da Polícia Militar

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

últimos dois meses. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 3.748/2012 na forma

do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  3.750/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  em que solicita  seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  a  utilização  de  tubos,

conexões e válvulas de ferro fundido em seu sistema e na adução e distribuição de

água  e  coleta  de  esgotos,  quais  são  os  fornecedores  de  tais  produtos  e  qual  a
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modalidade  de  licitação  utilizada  para  a  aquisição  dos  materiais.  A  Mesa  da

Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta.  Em  votação,  o  requerimento,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 3.750/2012 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº  3.757/2012,  da Comissão da Pessoa com Deficiência,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de informações sobre a

existência no Estado de hotéis adaptados para as pessoas com deficiência, com a

porcentagem por  região,  e,  em caso negativo,  sobre a existência  de projeto para

estimular sua criação. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  3.784/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a  possível

substituição da equipe de profissionais contratados pela Fhemig que há nove anos

presta  assistência  respiratória  domiciliar  a  portadores  de  distrofia  muscular  em

tratamento no Hospital Júlia Kubitschek. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  3.798/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em que

solicita seja encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais pedido de informações referentes aos últimos quatro meses do valor

bruto  mensal,  nominalmente  identificado,  do  subsídio  ou  da  remuneração,  com

discriminação de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação

e vantagens de qualquer outra natureza, e das verbas indenizatórias de cada servidor

e Juiz. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

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

pauta.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria apenas de manifestar a

V. Exa. e aos demais pares desta Casa que, hoje pela manhã, criamos um impasse

na  votação  das  propostas  que  se  encontravam  em  Plenário.  Esse  impasse  foi

exatamente um acordo que havia sido feito para que no PLC nº 31, que foi votado

ontem pela manhã, tivéssemos um acolhimento de emenda de minha autoria que

tratava  da  obrigatoriedade  de  se  estabelecer  a  carga  horária  dos  policiais  e

bombeiros  militares.  Este  acordo  foi  feito  e  prevaleceu  até  mesmo  com  a

aquiescência da aprovação na Comissão, em segundo turno. No entanto, houve aqui,

Presidente Deputado Inácio Franco, um ruído na comunicação, um desencontro na

comunicação com relação à  emenda que  tratava da carga horária.  A emenda foi

destacada. Obviamente os Deputados da base acabaram votando contra a emenda,

que foi derrotada. Após esse impasse, hoje pela manhã recebi uma ligação do Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho, para quem expliquei os termos do acordo. Ele me

respondeu que o acordo feito  com o Deputado tem de ser  cumprido.  Portanto,  o

acordo feito com V. Exa., Deputado, tem de ser cumprido. Ele me disse mais: em vez

de o governo mandar o projeto de iniciativa do Governador, já que V. Exa. é autor da

emenda, que V. Exa. o transforme em projeto e o apresente. O Vice-Governador está

falando em nome do Governador e vai orientar a base de governo para que apoie o

projeto de sua iniciativa, nos termos da emenda que V. Exa. acordou com a base. O

projeto já foi apresentado, os fatos foram devidamente levados ao Líder do Governo,

Deputado Bonifácio Mourão, que já concordou com as tratativas feitas. Já estamos

com o projeto em vias de tramitação. Pedimos aos Líderes da Casa que facilitem a

tramitação do projeto, nos termos do acordo tratado com o Vice-Governador. Logo em

seguida,  recebemos  uma ligação  do Secretário  de  Governo,  Danilo  de  Castro.  A

situação lhe foi  esclarecida,  com a palavra de que o acordo deveria ser  mantido.

Vários Deputados que aqui  se encontram, como Rômulo Viegas,  Inácio Franco e
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Carlos Pimenta, tomaram conhecimento dos fatos e estão de acordo com aquilo que

foi acordado com o Vice-Governador e também com o Secretário de Governo. Quero

dizer,  Presidente,  que  ontem  mesmo  estivemos  aqui  ocupando  a  tribuna  desta

Assembleia.  Obviamente  essa questão da carga horária me fez fazer  uma crítica

ferrenha ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Até então, segundo as informações

que havíamos recebido de Deputados desta Casa, o Comandante-Geral da Polícia

Militar havia pedido ao governo que derrotasse a emenda. Todavia, os fatos foram

devidamente esclarecidos. Não foi o Comandante-Geral da Polícia Militar quem pediu

o destaque e muito menos a derrota da emenda. Não partiu do Cel. Sant'Ana essa

iniciativa. Informações fizeram com que este Deputado fosse à tribuna e fizesse uma

crítica  ferrenha  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar.  Aqui,  de  forma  muito

tranquila, retiro as críticas que fiz a esse Comandante com relação à carga horária.

Acho justo retirar  a crítica,  que realmente fiz.  A crítica àquela autoridade não era

merecida. Com relação ao IPSM, entendemos que o Comando ainda necessita fazer

tratativas com as entidades de classe e com os Deputados, para que o resultado não

seja  oriundo  de  uma  votação  apressada,  sem  discussão,  com  aqueles  que

verdadeiramente representam a classe, ora no âmbito das entidades de classe, ora

aqui  no  Parlamento.  Repito:  quanto  às  críticas  que  fiz  ao  Comandante-Geral  da

Polícia Militar, fui induzido a erro por pessoas que eu acreditava não poderiam, em

hipótese alguma, induzir um Deputado a praticar uma ação como essa. Deixo claro o

respeito que tenho por ele, retirando as críticas que fiz relativas à carga horária. Não

partiu do Coronel Sant'Ana a iniciativa de destacar e derrotar a emenda, pedir aos

Deputados que derrotassem a emenda. A ligação partiu da Secretária Renata Vilhena.

Mas  esse  assunto  já  foi  tratado  com  o  Vice-Governador  e  com  o  Secretário  de

Governo e está solucionado. Por outro lado, em acordo com o governo e apoiado por

sua  base,  serei  autor  do  projeto  que  trará  a  definição  da  carga  horária  para  os

policiais militares. Quero apenas deixar isso registrado, Presidente, porque fui duro

nas críticas ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Em relação à carga horária, retiro

as críticas que fiz ao Comandante. Por outro lado, deixo claro que o acordo só foi

possível  com a  intermediação do Líder  do  Governo,  Deputado Bonifácio  Mourão.

Assim sendo, Presidente, retiramos até mesmo as emendas, que certamente trariam
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uma  enorme  obstrução  aos  projetos  do  governo,  bem  como  a  todos  os  outros

projetos  que  aqui  se  encontravam.  Retiramos  a  inscrição  para  discutir,  para

encaminhar, para que o Plenário tenha uma votação tranquila, sem nenhum grande

obstáculo. Deixo registrada essa questão, não só um desabafo, mas também uma

correção às críticas que fiz ao Comandante-Geral da Polícia Militar, especialmente

em relação à carga horária.  Quanto ao IPSM, entendo que o Comandante-Geral da

Polícia Militar e o Diretor-Geral do IPSM continuam devendo às entidades de classe e

ao Deputado um esclarecimento melhor e, obviamente, uma defesa melhor do nosso

instituto. São essas as minhas considerações, Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco em que

solicita  a  inversão da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  os  Projetos  de  Lei  nºs

1.449/2011 e 3.527/2012 sejam apreciados em primeiro lugar entre as matérias em

fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar nº

24/2012 seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues -  Presidente, peço a V. Exa. um pouquinho de

paciência para submeter o projeto a votação. Gostaria que V. Exa. suspendesse a

reunião por 2 minutos para entendimentos, porque fomos alertados aqui...

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues -  Sr.  Presidente, quero apenas esclarecer a V.
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Exa. e aos demais o pedido de suspensão da reunião. Esse projeto não trata de uma

nova  dotação  orçamentária  para  o  Tribunal  de  Justiça  Militar,  mas  sim  um  outro

projeto que ainda está tramitando. O Requerimento nº 3.798, aprovado na Comissão

de Fiscalização,  que é o primeiro que antecede essa nova dotação orçamentária,

aliás, esse crédito suplementar, pede informações detalhadas. O acordo que sugeri

ao Secretário-Geral da Mesa, quando fosse auxiliar V. Exa., é que esse requerimento

fosse  votado.  Há  denúncias  gravíssimas  contra  o  Tribunal,  de  Juízes  recebendo

salários de R$90.000,00; de Assessora de Comunicação recebendo R$104.000,00; e

Bibliotecária recebendo R$67.000,00, ou seja, Sr. Presidente, são denúncias de cifras

absurdas. Portanto, precisamos obter essas informações. Lembro que quem fiscaliza

Poder  é  o  Legislativo.  E  com  o  requerimento  respondido,  teríamos  condições  de

analisar as informações. Apenas para esclarecer:  não se trata do mesmo projeto,

portanto V. Exa. tem toda a liberdade de seguir com os trabalhos da Casa.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.474/2012, do

Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento

Fiscal do Estado, em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e do Ministério

Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 767/2011, do Deputado Wander Borges,

que institui a política estadual para a população em situação de rua. A Comissão de

Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou. As Comissões do Trabalho e de Fiscalização Financeira opinaram pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.

Emendado em Plenário,  voltou o projeto à Comissão do Trabalho, que opina pela

aprovação  da  Emenda  nº  1.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1,  salvo  emenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a
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aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 767/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

com a Emenda nº 1. À Comissão do Trabalho.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.152/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.250/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.251/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Alfenas  o  imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.452/2012, do Governador do Estado,

que  altera  as  Leis  nºs  9.380,  de  18/12/86,  15.465,  de  13/1/2005,  15.961,  de

30/12/2005,  e  a  Lei  Delegada nº  175,  de  26/1/2007,  e  dá  outras  providências.  A

Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de

Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira que opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4. Em votação,

o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do
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Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Em votação, as Emendas nºs 2 a 4.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.)  Rejeitadas.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.452/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.538/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa

Econômica  Federal.  A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que

opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  a  votação  destacada  da  Emenda  nº  3.  A

Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sim, Sr. Presidente. Esse projeto trata de mais um

empréstimo solicitado pelo governo do Estado. Nesse caso específico, para o metrô.

O  empréstimo  será  contraído  junto  à  Caixa  Econômica  Federal,  no  valor,  salvo

engano, de R$800.000.000,00. Os juros serão estabelecidos pelo Banco.

Inicialmente,  reitero as  críticas  que venho fazendo ao governo do Estado.  Todo

procedimento  do  governo  tem  como  objetivo  tomar  empréstimos.  Estabelece  um

choque  de  gestão  em  que  o  setor  social  paga  as  contas.  Do  ponto  de  vista

econômico, temos um Estado falido. Hoje, já não é segredo que o Senador Aécio

Neves quebrou Minas Gerais. Agora, com essa quebradeira, é preciso fazer pedidos

e mais pedidos de empréstimos. Ao contrário do que ocorreu com o Brasil, que ficou

livre  do  Fundo  Monetário  Internacional,  da  dívida  externa  do  governo  Fernando

Henrique Cardoso, Minas adota a política do endividamento. Deputados e Deputadas,

esse endividamento sempre é repassado para o próximo governo. E com esse projeto

a situação não será diferente. Pede-se empréstimo agora, mas o pagamento será

feito no próximo governo. Essa foi a prática do governo Aécio Neves e agora é a do

governo  Anastasia.  Então,  deparamo-nos  novamente  com  uma  solicitação  de

empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.
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Achei estranho e não posso deixar de falar que a própria Assembleia Legislativa faz

uma vasta campanha contra a dívida. Não se podem pagar juros, não se pode ter

dívida. Juros de dívida é igual a menos escolas, dívida é igual a menos hospitais,

dívida  é  igual  a menos  postos  de saúde.  E mesmo assim  o Estado contrai  mais

dívida. É a incoerência da incoerência. O governo ataca a dívida e pede mais dinheiro

fazendo dívida. E a Assembleia faz uma campanha contra a dívida dizendo que a

culpa é da Dilma, que emprestou ao governo, que pediu o empréstimo. É coisa de

louco! Para agradar o governo do Estado, a Assembleia ataca a Dilma e depois pede

mais dinheiro emprestado a ela. E a Dilma se torna a vilã da história. Bondosa como

é,  mineira como é,  ela continua concedendo os empréstimos para que o próximo

governo os pague. E ainda dizem que a Dilma não atende Minas Gerais, que não

investe aqui; e ainda surgem com um discurso que, sinceramente, não condiz com o

que  a  Presidenta  Dilma  oferece  ao  Estado.  Já  cansei  de  ler:  as  aplicações  de

recursos nunca foram tão bondosas, nunca o governo federal aplicou tanto em Minas

como na época do Presidente Lula e, agora, da Presidente Dilma.

Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, era o contrário. Ele brigou com

o Governador Itamar Franco por causa da moratória da dívida, descontava o recurso

na boca do caixa para pagar o juro da dívida. Xingaram a moratória do Governador

Itamar Franco e passaram a tratar Minas Gerais a pão e água, às vezes nem a pão

nem a água. Assim era como o Estado era tratado na época do Fernando Henrique

Cardoso: nada.

Hoje vejo a base do governo Anastasia reclamando, mas vocês não imaginam o

que foi na época do Governador Itamar Franco. Nada era possível para Minas. O

boicote era generalizado. Era também, Deputado Doutor Wilson Batista, a época do

FMI.  A  ordem  do  FMI  era  que  não  podia  haver  empréstimo,  porque  o  Estado

precisava enxugar as contas. Foi como estão fazendo na Europa agora: enxuga-se

tudo, não se pode gastar, recessão econômica para evitar a inflação, não pode haver

divisão de renda nem crescimento do mercado interno brasileiro. Tudo para conter a

inflação e agradar o receituário neoliberal do FMI. Foi igual ao que o FMI fez agora ao

receitar aos Estados Unidos - é engraçado, não é? -, ao Obama, mais cobrança de

impostos  e  menos  gasto  social.  O  FMI  está  reclamando  de  que  o  Obama  está
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querendo fazer um SUS, um modelo brasileiro nos Estados Unidos. E o FMI não quer.

Eles estão tomando o remédio amargo que o Brasil tomou na época do Fernando

Henrique Cardoso. Nessa época, Minas era tratada a pão e água, às vezes sem pão

e às vezes sem água. A Presidenta Dilma, evidentemente, não trata o Brasil assim,

muito  menos  Minas  Gerais,  por  ser  mineira  e  por  conhecer  as  necessidades  do

Estado.

Mais uma vez -  é bom que o povo mineiro saiba disso -,  o governo do Estado

solicitou - e a Presidenta Dilma o concederá - mais R$800.000.000,00 para o metrô.

Mais  dinheiro  do  governo  federal  virá  como  empréstimo,  a  ser  pago  pelo  outro

governo, para o metrô. A nossa posição nesse caso - é uma verba específica para o

metrô -  será votar favoravelmente a esse empréstimo,  porque ele tem destinação

correta.

Aproveito - o Deputado Sávio Souza Cruz falará disso - para parabenizar o PMDB e

o Deputado Vanderlei  Miranda,  que apresentou uma emenda,  a  ser  votada,  para

esses R$800.000.000,00 irem diretamente para a linha do metrô do Barreiro. Pediria

ao  Presidente  que  também  me  ajudasse  a  aprovar  essa  emenda  do  Deputado

Vanderlei Miranda, porque a Linha 2 do Barreiro ajudará Ibirité, Betim, Contagem. A

Deputada Maria Tereza Lara pediu demais que eu ressaltasse -  ela está aqui  - a

importância de se aprovar essa emenda referente à Linha 2, porque ela será o setor

mais importante do metrô, que hoje está mais adiantado. A linha do Barreiro ajudará

toda aquela região operária e irá até Contagem, Betim. Portanto, queremos que seja

ali.

Por que isso? Porque, infelizmente, durante o processo eleitoral passado, Deputado

Sávio Souza Cruz, o que vimos foi o Prefeito não priorizar o Barreiro. Ele começou a

fazer buraco na Praça Sete e foi até denunciado pelo Deputado Délio Malheiros, que

disse, na época, que aquilo era apenas para inglês ver. Agora, estamos com medo de

esse  dinheiro  ir  para  a  linha  do  metrô  Savassi-Pampulha.  Não  que  não  seja

necessário, mas isso não é prioritário como é para a região de Betim.

Peço até ao Deputado Pinduca Ferreira que vote conosco para o metrô ir até o

Barreiro -  é  a nossa emenda.  Deputado Pinduca Ferreira,  agradeço-lhe  desde já,

tenho certeza de que V. Exa. votará conosco para que o dinheiro seja destinado ao



1754
____________________________________________________________________________

Barreiro.  Fica  carimbado  que  esses  R$800.000.000,00  são  para  o  Barreiro,

Contagem, Betim, porque senão eles deslocarão, Deputado Pinduca Ferreira, para a

Savassi.

Então, essa é a emenda que o Deputado Vanderlei Miranda apresentou e a que

estamos votando favoravelmente, mas com essa ressalva.

Peço  agora  a  compreensão  de  todos  para  a  importância  da  aprovação  dessa

emenda e o reconhecimento, Deputado Doutor Wilson Batista, porque depois alguns

Deputados virão aqui dizer que a Dilma não investe. Está aí mais um investimento,

verba do  governo federal  que  virá.  Essa é  apenas  a  contrapartida  do  Estado.  O

restante  do  governo  federal  está  vindo,  como temos  anunciado,  e  virão  também

outras deliberações importantes.

Sr. Presidente, são essas as questões que queria mencionar sobre esse projeto.

Agradeço a V. Exa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* -  Sr.  Presidente, enquanto o Deputado Rogério

Correia fazia o encaminhamento da votação desta emenda, eu pensava em não ser

repetitivo  nas  considerações  que  venho  fazendo  reiteradas  vezes,  analisando  os

sucessivos pedidos  de empréstimos  que o  governo  de  Minas  pede a  esta  Casa.

Confesso que é difícil, pois é tão repetitiva a presença de autorizações de empréstimo

que  é,  de  fato,  difícil  não  sermos  repetitivos  ao  denunciar  a  Minas  Gerais  a

quebradeira imposta ao Estado a partir  do governo Aécio Neves. O jargão que se

tornou caracterizado aqui no Plenário, contra o qual se insurge o valoroso Deputado

Pinduca, de que Aécio quebrou Minas, cada vez se materializa mais.

Agora está aqui mais um pedido de empréstimo de cerca de R$800.000.000,00,

lembrando que Minas  Gerais  já  é  o  mais  endividado Estado da Federação.  Hoje

nossa  dívida  supera  duas  vezes  o  nosso  Orçamento.  Nenhum  Estado  tem  uma

situação  tão  dramática  em  termos  de  endividamento.  Somos  submetidos  ao

constrangimento de dizer que somos o Estado que tem déficit zero, PIB da China,

choque de gestão,  mas quebrou.  E vai  tocando a farsa  com esses empréstimos,

sempre com carência até o final deste governo. Este governo que está quebrando
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Minas, que acabou de liquidar com as finanças públicas estaduais, não pagará um só

centavo da farra que promove nos empréstimos que contrai  quase que de forma

compulsiva.

Mas, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Deputado Rogério Correia

listou a motivação da apresentação dessa emenda, que foi patrocinada por inspiração

do Deputado Vanderlei Miranda, mas também patrocinada por toda a Bancada do

PMDB. A ideia é vincular os recursos dos empréstimos que serão contraídos para o

metrô à Linha 2 - Barreiro, por ser prioritária. O texto original não diz para onde irão

esses recursos. Nossa preocupação é que, por se tratar de empresa de economia

mista, não sei exatamente a sua natureza jurídica, criada justamente para tratar de

uma linha menos prioritária,  a  linha Savassi-Lagoinha,  isso possa ser direcionado

para  o que é  menos urgente,  menos  importante,  deixando,  mais  uma vez,  a  ver

navios o que é prioritário e que atende a uma população bem maior,  inclusive na

Região Metropolitana como um todo, incluindo a Ibirité do Deputado Dinis Pinheiro.

Quer dizer, a linha do Barreiro, em termos de prioridade, não pode ser comparada.

Queremos garantir,  com essa emenda,  que esses recursos sejam prioritariamente

destinados ao que é prioritário no metrô da Região Metropolitana. É por esse motivo

que vamos encaminhar o voto favorável à emenda da Bancada do PMDD, como não

poderia  deixar  de  ser,  como registra  o  Deputado  Rogério  Correia,  inspirada  pelo

Deputado Vanderlei Miranda, que aliás promoveu uma audiência pública recente no

Barreiro. Queremos contar com a colaboração, com o apoio dos Deputados também

da base do governo, já que não se trata de emenda da Oposição ou da Situação: é

uma  emenda  de  priorização  daquilo  que  toda  Belo  Horizonte,  toda  Região

Metropolitana entende como prioridade, que é a Linha 2 - Barreiro.

Portanto, encaminhamos favoravelmente à aprovação dessa emenda que força a

destinação  desses  recursos  a  serem  contraídos  já  no  enésimo  empréstimo  pelo

governo do Estado para a Linha 2 - Barreiro.

Queria dizer ao Deputado Rogério Correia que, durante o governo de Fernando

Henrique Cardoso e do governo Itamar, as transferências voluntárias da União para

Minas Gerais totalizaram nada, zero. Houve zero de transferências voluntárias. Minas

Gerais viveu de pão e água e apenas daquilo  que a Constituição exige que seja
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repassado ao Estado em termos do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de

Participação  dos  Municípios  e  daquilo  que  é  determinado  por  obrigação  legal.

Investimentos  voluntários,  transferências  voluntárias  do  governo  de  Fernando

Henrique  Cardoso,  do  governo  dos  tucanos  durante  o  governo  Itamar  Franco,

conseguimos a inédita marca de nada,  nenhum recurso desse governo,  que hoje

reclama, que acha pouco tantos empréstimos, tantos recursos, tantos investimentos

que são feitos pelo governo federal a Minas Gerais.

Tenho certeza de que o Vice-Prefeito eleito, que está aqui, vai falar dos inúmeros

investimentos que estão sendo feitos em Belo Horizonte, pelo governo federal, para

as  Avenidas  Antônio  Carlos  e  Cristiano  Machado  e  o  metrô.  Ou  seja,  é  uma

verdadeira  revolução  no  transporte  público  que  está  sendo  promovida  em  Belo

Horizonte com recursos da União, basicamente.

Queríamos,  então,  fazer  esse  registro,  ressaltando  mais  uma  vez  que  esses

recursos, de empréstimos feitos à União, provavelmente serão demonizados depois.

Agora, o governo, como um cordeirinho, pede o recurso, o empréstimo, mas deixa o

pagamento programado para o final deste governo, para depois deste governo. Na

sequência, se o mesmo grupo político continuar no Palácio, provavelmente haverá

outra campanha contra a dívida.  Não falam quem pediu ou o que fizeram com o

dinheiro, mas afirmam que a dívida é o mal dos males, a mãe de todas as maldades.

Assim,  de  mentira  em  mentira,  de  expediente  em  expediente,  Minas  Gerais  vai

tocando  essa  triste  farsa  do  governo  tucano,  que  transformou  Minas  no  mais

endividado Estado da Federação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anselmo José Domingos.

O Deputado Anselmo José Domingos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vemos com

muito interesse essa emenda apresentada pela Bancada do PMDB, a que votaremos

favoravelmente, porque também entendemos que o metrô do Barreiro é a prioridade

de Belo Horizonte para o transporte coletivo. Há quase 40 anos o metrô do Barreiro

está para ser realizado. Nos últimos 20 anos, foram executadas obras nessa linha

mas a partir  de 2003 o metrô do Barreiro não recebeu mais nem um centavo de

recurso  do  governo  federal.  Hoje,  o  metrô  de  Belo  Horizonte  é  federal,  mas,
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infelizmente, o metrô do Barreiro não recebe investimentos federais desde 2003.

Agora, vem um empréstimo a ser aplicado no metrô em Belo Horizonte e é a hora

do Barreiro ser atendido. Nós, que somos moradores e usamos as ruas, as avenidas

e os acessos para aquela região, já recebemos ali, em 2004, o Ministro Olívio Dutra,

então Ministro das Cidades, anunciando a solução para o nosso metrô. Já estamos

em  2012,  mas  não  recebemos  nem  uma obra  a  mais  desde  2004.  O  Deputado

Vanderlei  Miranda promoveu uma audiência pública no Barreiro  a que compareci.

Juntamente com autoridades municipais e estaduais que conhecem o problema do

metrô, deixamos bem claro que o metrô do Barreiro tem de ser a primeira solução de

metrô para a cidade. Respeitamos a intenção do governo do Estado, da Prefeitura ou

mesmo do governo federal de investir em uma terceira linha em nossa cidade, mas

essa não é nossa prioridade. Belo Horizonte já fez sua escolha. A linha do Barreiro já

está adiantada em sua execução, embora não tenhamos recebido recursos para ela

desde 2003. Ela já tem os seus trilhos colocados e o esqueleto de algumas estações.

Enfim, várias obras de infraestrutura já foram realizadas para essa linha, que fica

mais  barata do que essa outra. Aliás,  R$700.000.000,00 não são suficientes  para

finalizar nem um nem outro projeto. Para o metrô do Barreiro, ainda precisamos de

aproximadamente  R$1.000.000.000,00.  Para  a  nova  linha,  que faça  a  ligação  da

Lagoinha à Savassi, certamente precisaremos de muito mais que R$700.000.000,00.

Então, esse dinheiro tem de ser bem aplicado para a população de Belo Horizonte.

Esse empréstimo é importante. É importante que tenhamos o Estado de Minas Gerais

na forma como está hoje: capacitado para buscar empréstimos, seja junto ao governo

federal,  seja junto aos bancos nacionais,  seja nas instituições internacionais.  Isso

demonstra realmente que o governo de Minas está bem organizado, com sua gestão

adequada.

Entretanto, neste caso, é importante que nós, belo-horizontinos, saibamos priorizar,

saibamos que essa é a grande meta do metrô para Belo Horizonte, que vai solucionar

muito  bem  o  transporte  coletivo  para  a  população  daquela  região  e  que  atingirá

também vários Municípios vizinhos, como Contagem, por exemplo, pois a Estação

Barreiro fica localizada na divisa dos Municípios. Os ônibus que vêm dos Municípios

de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, todos eles estarão passando pela Estação do
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Barreiro e deixando a população no metrô,  rumo ao Centro de Belo Horizonte. E

também beneficiará toda a região Oeste de Belo Horizonte, do Salgado Filho, Nova

Cintra,  Gameleira,  Nova  Gameleira,  enfim,  teremos  estações  para  atender  a

população circunvizinha.

Assim, queremos o apoio de cada um dos Deputados que aqui estão, para que

essa emenda do PMDB seja aprovada e que vinculemos esse empréstimo para que

seja destinado à obra, realmente necessária para Belo Horizonte: a obra do metrô do

Barreiro.  Disso  é  o  que precisamos  no momento.  E também  que seja  feita  essa

vinculação para atender as grandes prioridades dessa cidade, sobre as quais cada

um de nós vem falando nos últimos anos. Nos meus seis anos de mandato como

Vereador,  e  agora  como Deputado Estadual,  estamos  trabalhando essa meta.  As

rádios de Belo Horizonte, os parlamentares de Belo Horizonte - municipais, estaduais

e federais - falam todo o tempo sobre o metrô do Barreiro, sobre o anel rodoviário e

sobre a BR-381, portanto agora é a oportunidade. O metrô pode sair do papel. E vai

sair  do  papel  com  essa  votação  de hoje.  A emenda  está  para  ser  votada  e  ser

aprovada por cada um dos nossos colegas. Eu gostaria de contar com o apoio e o

voto  favorável,  em  prol  do  Barreiro.  Vamos  votar,  sim,  a  nossa  emenda.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Deputados e Deputadas desta Casa, eu não poderia deixar de me manifestar a favor

de um projeto tão importante: o empréstimo de R$750.000.000,00, porque realmente

o metrô é fundamental para a Região Metropolitana.

Quero aqui, de forma breve, fazer um histórico da situação do metrô, considerando

o metrô de Belo Horizonte, mas principalmente o metrô do Barreiro, de Contagem e

de Betim. Estamos gastando, no mínimo, uma hora meia para chegar a esta Casa,

Deputado Délio Malheiros - a quem cumprimento pela eleição em Belo Horizonte, e

desejo sucesso, porque isso vai ser muito importante para a nossa Capital.

Gostaria de dizer também sobre a questão de cargas, o que inviabiliza totalmente o

trânsito na Região Metropolitana, sobretudo Betim, Contagem e Belo Horizonte, se
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não houver um transporte público de qualidade, e isso significa metrô. Betim tem um

projeto  executivo  do  metrô  há  30  anos,  que  foi  elaborado  em  1980,  mas  nunca

executado; porém, naquela época, a população de Betim não era como a de hoje,

aproximadamente com 400 mil habitantes, além das empresas no entorno. Portanto,

o metrô vai favorecer muito a ida dos trabalhadores para as empresas, pois, grande

parte mora em Belo Horizonte e trabalha em Betim, ou vice-versa.

Desde 2009, a Prefeita Maria do Carmo foi inúmeras vezes a Brasília para solicitar

a ampliação do metrô em Belo Horizonte, passando por Contagem e Betim. Aqui, na

Assembleia, o Deputado Fred Costa, a quem agradeço, de público, mais uma vez,

criou uma frente parlamentar Pró-Metrô BH. Assim, solicitamos que fossem incluídas

Betim e Contagem.

Aliás, ficamos, eu e o Deputado Durval Ângelo como participantes da coordenação

da frente parlamentar, com o objetivo de exatamente reivindicar a ampliação do metrô

de Belo Horizonte, chegando a Contagem e Betim.

Quando foi lançado o PAC Mobilidade Urbana, o governo federal estabeleceu que

somente cidades com mais de 700 mil habitantes poderiam, por si sós, solicitar o

projeto do metrô. Então,  a Prefeita  Maria do Carmo telefonou para o Governador

Anastasia e esteve com o Secretário da Setop, Carlos Melles, estando eu presente,

solicitando que o metrô chegasse a Betim. Foi muito bem acolhida a reivindicação

pelo Secretário, depois houve inúmeras conversas nos Ministérios do Planejamento e

das Cidades, e, quando a Presidenta Dilma anunciou o PAC em Brasília, foi divulgado

que seriam R$32.000.000.000,00 para 19 Estados e, para a Região Metropolitana de

Belo  Horizonte,  seriam  R$3.100.000.000,00,  estando  incluídos  nesses  recursos

R$15.000.000,00 para o projeto executivo de Betim. Isso foi oficialmente tratado e

negociado com o governo federal.

Além  disso,  em  27/10/2011,  a  nossa  Prefeita  Maria  do  Carmo,  mais  uma vez,

procurou o  Deputado Federal  Reginaldo Lopes,  Líder  do  PT na Câmara Federal,

pedindo apoio para obtenção de recursos. Por meio dele, conversamos com todos os

Deputados Federais de Minas Gerais. Em janeiro deste ano, o projeto de ampliação

foi incluído no Plano Plurianual da União para o período 2012-2015, e foram incluídos

recursos  para  o  metrô  chegar  a  Betim.  Nesse  momento  também  houve  uma
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interlocução  da  Prefeitura  de  Betim  com  o  Diretor-Presidente  da  Ferrovia  Centro

Atlântica,  Marcello  Spinelli,  para  discutir  o  assunto,  e  houve  a  proposta  de  ele

elaborar  um  pré-projeto  para  o  metrô  chegar  a  Betim,  para  que,  quando  fosse

elaborar  o  projeto  executivo,  já  houvesse  mais  informações  técnicas,  o  que

aconteceu,  uma espécie  de  pré-projeto,  em  que  estão  definidas  as  intervenções

urbanas a serem feitas. Eduardo Lucas, Presidente da Transbetim, prevê a liberação

de R$1.200.000.000,00 para a construção do metrô, já em negociações. O Senado

incluiu uma emenda que garante os recursos para ir até Betim, e a Presidente Dilma

sancionou essa emenda. Depois disso, houve várias conversas do Eduardo Lucas

com o Fabrício Sampaio,  Secretário  Adjunto da Setop,  e,  todas  as vezes,  ele  foi

super-receptivo em relação à questão de Betim. Aliás, a logomarca de Betim está no

“site” da Metrominas, a empresa que representa o governo estadual e vai administrar

o metrô, porque é metropolitana. Mas infelizmente, neste primeiro momento, Betim

não foi incluído na licitação para a elaboração dos projetos. Quero crer que é por

questão do período eleitoral. Então, infelizmente não foi incluído Betim, não sei se por

solicitação de alguma liderança de Betim, por causa da disputa eleitoral, ou se foi um

posicionamento do governo estadual.

Eu gostaria aqui de, publicamente, solicitar ao Governador do Estado, Prof. Antonio

Anastasia, que incluísse Betim no processo de licitação para o projeto executivo. E

quero  pedir  o  apoio  desta  Casa.  Depois  de  todo  o  processo  de  discussão,  não

podemos aceitar que, por questões partidárias, a cidade fique prejudicada. Agora o

Prefeito  eleito  é  do  mesmo partido  do  Governador,  e,  se  foi  esse o  motivo,  que

acredito  infelizmente  ter  sido,  esse  problema  será  corrigido.  E  não  é  porque

perdemos  a  Prefeitura  -  digo  nós,  porque  a  Prefeita  Maria  do  Carmo é  do  meu

partido,  é  minha  irmã,  e  é  do  mesmo projeto  -  que  iremos  deixar  de  apoiar  ou

prejudicar, dizendo que agora não queremos que o metrô vá para lá. De jeito nenhum!

Queremos solicitar ao Governador do Estado e a esta Casa que o metrô... Aquilo que

compete ao governo do Estado deverá ser verdadeiramente feito. Como disse, houve

grande  receptividade  do  Secretário  Carlos  Melles  e  do  Secretário  Adjunto.  No

entanto, na prática, infelizmente, ao se fazer a licitação, Betim não foi incluída. Peço,

de público, que Betim seja incluída numa licitação ou num aditamento. Os recursos
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estão negociados para que o metrô chegue até Betim.

Encerrando,  quero  lembrar  a todos que os metroviários,  por  meio  da Alda,  têm

lutado bastante, Deputado Anselmo, para que o Barreiro, Contagem e Betim sejam

prioridade. De forma alguma poderia deixar de lembrar o Célio Henrique, denominado

Celinho do Metrô, um militante do PT de Betim e candidato a Vereador,  que está

desaparecido  desde  as  eleições.  Esse  é  um  problema sério.  Tomamos  todas  as

providências cabíveis em termos de solicitação às Polícias Civil e Militar e ao governo

do Estado e à Comissão de Segurança,  que está nos dando apoio.  Não poderia

deixar de mencioná-lo. Ele tem o cognome de Celinho do Metrô, porque fez várias

movimentações há 10 ou 15 anos,  assim como abaixo-assinados,  coordenando o

movimento social para que isso acontecesse.

Queria pedir o apoio do Deputado Ivair Nogueira, enfim, de todos os Deputados de

Betim. Parabenizo a Bancada do PMDB pela iniciativa da emenda. Contem com o

nosso apoio! O Deputado Anselmo já se declarou favorável. Peço apoio também aos

outros  Deputados  de  Betim,  como Pinduca e  Rômulo,  bem como a  todos  os 77

Deputados.  Creio  que  temos  o  apoio  da  Bancada  do  PT.  Precisamos  de  todos.

Deputado Délio Malheiros, é preciso que haja uma integração com a Prefeitura de

Belo Horizonte. De forma alguma, queremos disputar, e não estamos disputando com

Belo Horizonte. Não estamos contra Belo Horizonte. Pela grande concentração de

trabalhadores e por todos esses motivos, queremos que Betim não seja esquecida.

Como lhe disse, não estamos contra Belo Horizonte. Queremos que seja prioridade a

questão  do  Barreiro,  de  Betim  e  Contagem.  É  lógico  que  Belo  Horizonte  já  é

prioridade por ser Capital. Mais uma vez, quero dizer, de público, que contamos com

esta Casa para que seja feito esse encaminhamento. Obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente e colegas Deputados, vi a Deputada

Maria Tereza Lara, com muita lucidez, sem paixões políticas, expor uma questão de

interesse da coletividade. As pessoas têm de descer do palanque. As eleições de

2012 já acabaram, e as de 2014 nem começaram. Não é hora de subir no palanque.

É o momento, Sr. Presidente, de discutirmos com serenidade e tranquilidade, unindo
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forças  para  o  bem  comum.  Às  vezes  escutamos  aqui  que  Minas  Gerais  está

quebrada ou que não sei quem quebrou o Estado. Precisamos olhar para a frente.

V. Exa. é Presidente da Assembleia e empunhou a bandeira da renegociação das

dívidas dos Estados. Este modesto Deputado e advogado impetrou uma ação popular

buscando a mesma coisa - aliás, está lá com o Ministro Teori Zavascki aguardando

decisão nos próximos dias. A Assembleia de Minas viajou por todo o Brasil mostrando

que os Estados estão quebrados em razão dessa dívida. Às vezes fica esta pergunta:

“Mas não foi feita uma dívida com Fernando Henrique?”. Sim. O momento era um. A

taxa de juros da Selic era 27%. Os Estados fizeram o contrato com 7,5%. O IGP-DI

correspondia à inflação daquele momento. O contrato era bom, era razoável.  Nos

momentos seguintes - o chamado “fato superveniente”, crise das “commodities”, crise

do México e da Rússia -, o que trouxe esses episódios econômicos? Um desequilíbrio

no contrato.

Pois bem. Se o Deputado Rogério Correia, enfim, se qualquer Deputado acessar a

internet,  agora à tarde, o que vai encontrar? Verá que o Ministro da Fazenda em

exercício declarou, hoje, para toda a imprensa que, nos próximos dias, a Presidenta

Dilma irá assinar uma medida provisória modificando a taxa de juros do contrato,

reduzindo de 7,5% para 2,5%, tirando o IGP-DI e colocando o IPCA. É isso que está

na imprensa agora à tarde.

A Presidenta da República, em um ato de sensibilidade, está revendo o contrato,

que  é  extremamente  lesivo,  não  pela  sua  forma  original,  mas  pelos  fatos

supervenientes. Não faz sentido o governo brasileiro, por meio do BNDES, emprestar

dinheiro para a Bolívia, Colômbia ou Venezuela, com a taxa Selic mais 2,5% e cobrar

dos Estados o IGP-DI mais 7,5%, totalizando 13%. Minas Gerais paga anualmente

R$5.000.000.000,00, e a sua dívida continua a subir. O Estado está devendo, hoje,

R$59.000.000.000,00. Em 2013, essa dívida será de R$62.500.000.000,00, apesar

de o Estado desembolsar, em 2012, R$5.000.000.000,00. Como o Estado vai pagar?

O  Município  de  São  Paulo,  com  o  seu  novo  Prefeito,  foi  reclamar  da  dívida.

Independentemente de ser o PSDB ou do PT, não importa o Estado - o que importa é

que a dívida é impagável, injusta, o contrato está desequilibrado.

Assim, Sr. Presidente, seja pela Ação Popular nº 1.944, que impetrei, que está com
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o  Ministro  Teori  Zavascki,  ou  pela  medida  política  adotada  pela  Presidenta  da

República, teremos uma solução nos próximos dias, com a nova medida provisória.

Isso  não  irá  atender  aos  anseios  dos  Estados,  porque  essa  revisão  deveria  ser

retroativa e não simplesmente a partir de 1º de janeiro. No entanto, melhora, ajuda.

Voltando à  questão  do projeto,  Sr.  Presidente,  quero  dizer  que  temos  de votar

favoravelmente a esse projeto da operação de crédito de R$700.000.000,00 para o

metrô. Pessoal do Barreiro, que representa muito bem essa importantíssima região

de Belo Horizonte aqui  -  o Deputado Célio  Moreira,  que tem sempre defendido o

Barreiro,  o  Deputado  Anselmo  e  muitos  outros  Deputados  -,  esse  é  um  pleito

absolutamente  injusto,  mas  é  uma  questão  técnica.  Quem  está  assinando  esse

contrato é a Metrominas com a Prefeitura de Belo Horizonte, o governo do Estado e a

União. É uma solução técnica. Não adianta querermos que beneficie essa ou aquela

região. Trata-se de uma solução técnica.

Se os Deputados ainda não sabem, hoje foi publicada também a informação de que

será feito um edital para licitação, daqueles interessados na PPP, para a linha entre o

Calafate  e  o  Barreiro.  Acabei  de  escutar  no  programa  do  Eduardo  Costa  essa

informação. Então, o pessoal do Barreiro, que trabalha pela região, deve entender

que  o  Barreiro  será  também  priorizado,  e  merece,  porque  é  uma  região  muito

importante de Belo Horizonte.

Em relação a Betim, sobre o que a Deputada Maria Tereza Lara expôs muito bem, é

uma região promissora. Betim é,  hoje,  a cidade que mais  arrecada no Estado de

Minas  Gerais,  possui  uma  importância  econômica  acima  de  qualquer  outra

informação. Trata-se de uma cidade extremamente importante. Não vamos conseguir,

Deputada  Maria  Tereza,  resolver  o  problema  da  mobilidade  se  não  tivermos

transporte público eficiente. Estamos emplacando, hoje, em Belo Horizonte, 70 carros

por dia. Vou dizer a V. Exa.: por mais que seja boa a intenção do governo federal, há

um enorme equívoco na atual política ao se dar isenção de IPI para veículos de baixo

consumo.

Tem  de  haver,  Deputada,  uma  mudança  radical  em  tudo,  principalmente  na

mentalidade do brasileiro, que acha que o médico ou o advogado que está andando

de ônibus está com a situação financeira ruim. A utilização do transporte público é,
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acima  de  tudo,  uma  questão  de  cidadania.  Tem  de  haver  uma  modificação  nos

tributos, especialmente no IPVA, porque é um imposto que vai metade para o Estado

e metade para o Município. O Estado faz sua arrecadação em 70%, nos meses de

janeiro, fevereiro e março. Ora, mas todos pagam IPVA, 4% sobre o valor venal do

veículo. Temos que acabar com o IPVA, pois não é mais um imposto justo. Aquele

que deixa seu carro em casa está exercendo cidadania, andando de ônibus, a pé, de

bicicleta ou de metrô, e paga o mesmo IPVA do que usa o carro. Temos que converter

esse  imposto,  como  fez  Portugal,  Alemanha  e  Argentina.  Somados  esses  três

modelos, devemos ter uma substituição para o imposto no combustível, no consumo

ou no impacto que o  carro traz à cidade,  porque,  se alguém de São Paulo  está

rodando aqui, ele está pagando o imposto para a cidade, para o Estado. Hoje, o IPVA

é um imposto que deve ser modificado.

Na questão do IPI,  devemos fazer  como a Alemanha:  renovação da frota. Você

entrega seu veículo velho, recebe um novo e, aí sim, recebe a isenção do imposto e o

parcelamento. Mas jogar mais veículos nas ruas da forma como está não dá. Seria

preferível  que  esse  dinheiro  do  IPI  fosse  arrecadado  e  aplicado  no  metrô.  Ou

arrecadado  e  aplicado  no  transporte  público.  Simplesmente  dar  isenção,  sem

nenhuma medida adicional para o transporte público, não é uma forma eficiente. Não

é. Vai ajudar a indústria automobilística, vai fazer com que o trânsito fique ainda mais

caótico. Se não tivermos, portanto, Sr. Presidente, uma mudança no IPVA, que é um

imposto ultrapassado,  que é um percentual  de  4% sobre  o valor  do  veículo,  não

importando se a pessoa roda muito ou pouco, teremos um imposto injusto com as

cidades. Precisamos acabar com esse tributo e modificá-lo, como Argentina, Portugal

e Alemanha fizeram.

Se a pessoa, por exemplo, quer isenção do IPI num carro novo, entregue o velho.

Esse carro velho será devolvido, e não teremos mais um carro nas cidades, pois elas

não comportam mais. Como é que vamos fazer? Temos de prestigiar o transporte

público. Portanto, o governo federal, com esse empréstimo junto à Prefeitura e ao

Estado, está cumprindo o seu papel. Devemos elogiar, e não, simplesmente, criticar

aqueles que estão dando sequência aos projetos de interesse da coletividade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

Belo  Horizonte  hoje  completa  115  anos.  Hoje  é  aniversário  da  cidade.  Temos  a

oportunidade  de votar  um projeto  de  lei  importante,  por  meio  do  qual  o  governo

federal  da  nossa  Presidenta  Dilma,  mais  uma  vez,  disponibiliza  recursos  para

investimentos importantes na Capital e no Estado de Minas Gerais.

O primeiro aspecto que queria ressaltar, concordando com vários Deputados que se

manifestaram aqui, é que sabemos que várias ligações, vários trechos do metrô são

importantes não só para Belo Horizonte, mas para a Região Metropolitana. Agora,

temos de priorizar,  e  o trecho Barreiro-Calafate é uma prioridade. A discussão se

arrasta,  de  fato,  há  muitos  anos,  mas,  por  vários  motivos  técnicos,  de  tempo,

população-alvo atingida, necessidade, adiantamento de projeto, enfim, recomenda-se

que  esse  trecho  seja  priorizado.  Não  faz  sentido  utilizarmos  um  recurso  para

elaboração de projetos de futuros trechos que sequer podem sair do papel.

Então, acho muito importante que, ao aprovar essa autorização de empréstimo, a

Assembleia também dê sua contribuição para orientar o poder público naquilo que é

mais adequado. Não vejo que isso seja camisa de força, pelo contrário, a Assembleia

estaria dando um presente para a nossa querida região industrial, região operária,

uma região importante que espera esse trecho do metrô há tanto tempo.

Então, além de votarmos a favor do principal, que é a autorização de empréstimo, é

muito  importante  colocarmos  a  prioridade.  Até  porque  não  podemos  autorizar  o

empréstimo para  uma iniciativa  que  nem sequer  sai  do  papel  e  que  precisa  ser

melhor  discutida.  É  uma  unanimidade  que  a  primeira  prioridade  seja  Calafate-

Barreiro. Há uma discussão de política pública de mobilidade sobre qual seria a outra

prioridade,  se  Lagoinha-região  hospitalar,  Lagoinha-Savassi,  Pampulha-Savassi.

Existem vertentes muito diferenciadas, como o metrô até Confins. A Deputada Maria

Tereza  falou  de  um  trecho  metropolitano  importante.  Mas,  em  relação  ao  trecho

Calafate-Barreiro,  não há  dúvida,  e  não vejo  nenhum  problema de  a  Assembleia

incluir no projeto essa prioridade. A população do Barreiro e da região merece esse

presente da Assembleia no dia do aniversário de Belo Horizonte. Não acredito que

alguém vá se manifestar contra a população do Barreiro na tarde de hoje. É uma

população operária, trabalhadora, sofrida, que espera, há tanto tempo, a expansão e
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a conclusão desse trecho do metrô.  Lá  é  mais viável  aplicar  esse recurso;  lá  as

condições são mais favoráveis para a conclusão da obra.

Temos de acabar com a tradição de obra inacabada no Brasil, de projeto executivo

licitado na gaveta, de projeto arquitetônico que não gera projeto executivo. Queremos

obra  pronta,  obra  com transparência  na  utilização  do recurso,  obra  concretizada,

início, meio e fim. Não queremos simplesmente levantar expectativas que depois não

serão efetivadas. Defendo, com veemência e com vigor, a aprovação dessa emenda,

principalmente no dia do aniversário de Belo Horizonte.

Por  fim,  faço  também uma observação que o  Deputado Sávio  já  mencionou.  É

muito comum termos, neste Plenário,  críticas ácidas e duras contra o governo da

mineira Presidenta Dilma. Com frequência, temos votado autorizações de empréstimo

para o governo estadual,  decorrente do BNDES, da Caixa Econômica Federal,  do

Banco do Brasil. É recurso para metrô, para mobilidade urbana, para saneamento

básico.  Queria  lembrar  que  votamos  uma  autorização  de  empréstimo  para

saneamento, entre outras áreas, junto ao Banco do Brasil, e esta Casa aprovou uma

emenda, de minha autoria, que priorizou as ações no Norte, Jequitinhonha e Mucuri.

A Assembleia  já  tem  um  precedente  de  aprovar  a  autorização  de  empréstimo  e

carimbar a prioridade, pela necessidade.

Deveríamos adotar esse mesmo procedimento aqui, mas, reitero, reconhecendo o

papel que o governo federal tem tido no Estado de Minas Gerais, com realizações

nas várias áreas. Sabemos que 60% do recurso que o Estado irá investir nos projetos

prioritários para o ano de 2013 decorrem de operações de crédito externo, boa parte

dele originário do governo federal.

Então, aqui, a Oposição contribui. A Oposição não quer o quanto pior, melhor. A

Oposição, quando chega um projeto, ainda que vá gerar um endividamento futuro,

mas  dentro  de  uma prioridade,  como é  o  metrô,  dentro  de  condições  ofertadas,

boas... É diferente do que ocorreu na renegociação da dívida de Minas com a União

na época do governo Fernando Henrique Cardoso, condições draconianas.

Agora não, agora as condições são de uma Presidenta mineira, de um governo

federal  que está estimulando o desenvolvimento econômico para enfrentar a crise

econômica internacional.
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Nesse sentido, encaminhamos a favor da aprovação do projeto, a favor da emenda

que presenteará a população do Barreiro, da região industrial e, por que não dizer, de

Belo  Horizonte,  nesta  data  tão  importante  para  nós,  que  nascemos  na  Capital.

Reconhecemos,  elogiamos e  parabenizamos o governo da Presidenta  Dilma que,

mais  uma vez,  está dando as  mãos ao Estado de Minas  Gerais  nas suas obras

estruturantes.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Estou  encaminhando  e  obtendo  informações

justamente para fazer meu discurso de encaminhamento do Projeto nº 3.538. São

informações importantíssimas que quero passar  aos nobres pares, Sr.  Presidente.

Todo o mundo sabe muito bem que essa novela do metrô tem 27 anos.

Ouvimos vários  encaminhamentos,  e  eu,  como morador  do  Barreiro,  não posso

deixar,  de  forma  alguma,  de  encaminhar  favoravelmente  a  essa  emenda  que  o

Deputado  Vanderlei  apresenta.  Trago  aos  pares  algumas  informações.  Fui

coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Metrô de Belo Horizonte e Região

Metropolitana.  Fui  Presidente  da  Comissão  de  Transportes.  Tivemos  audiência

pública no Senado, com a participação dos Senadores de Minas e dos Deputados

Federais.  Na  época,  o  então  Deputado  Federal  Patrus  Ananias  participou  dessa

audiência. Logo após essa audiência com a participação do Ministro, fomos conversar

com  o  Presidente,  o  nosso  saudoso  José  Alencar,  que  estava  em  exercício  na

Presidência.

Todo o mundo sabe muito bem a importância  desse ramal  Calafate-Barreiro.  O

Barreiro hoje tem aproximadamente 390 mil, 400 mil pessoas. Temos a Linha 1, que

ainda não foi concluída, que vai do Eldorado a Venda Nova. Os Ministros vinham até

Belo  Horizonte.  Lembro-me de  que  à  época  aquele  Ministro  bigodudo,  o  gaúcho

Dutra, veio ao Palácio falar mentira. Falei ao Governador que eu falaria verdades ao

Ministro.  Na época,  o  Governador  em exercício era o Antonio Anastasia,  que me

chamou à sala ao lado e me pediu o favor de não fazer aquilo. Falei ao Governador

que novamente seriam ditas mentiras, o que eu não podia tolerar.

Fizemos  audiência  pública  no  Barreiro,  na  Câmara  Municipal,  nesta  Casa,  no
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Senado  Federal,  na  Câmara  dos  Deputados.  Estivemos  com  o  Presidente.  O

Presidente Lula veio aqui,  foi a Uberlândia e falou que o primeiro projeto liberaria

recursos para o metrô de Belo Horizonte.  Nada até hoje.  Agora vêm dizer  que o

governo  federal  está  disponibilizando  para  o  governo  do  Estado  o  recurso  para

implantação do metrô.

Pelo que sei, o projeto reza que o governo do Estado está pegando um empréstimo.

Não é disponibilizando recurso. Lembro-me de que os Deputados Rogério Correia e

Roberto Carvalho, quando vieram o Ministro e o Lula aqui, encheram o Barreiro com

faixas escritas: “o metrô está chegando”. Havia faixas no Barreiro todo. Isso já tem

quase  10  anos.  Eles  criticavam  o  governo  federal,  nesta  Casa  e  na  Câmara

Municipal, dizendo que FHC não liberava recurso de jeito nenhum. Ele liberava, sim,

os recursos. Nos dois mandatos do governo Lula, os recursos secaram, não liberou

coisa nenhuma. Agora, vejo a boa vontade do Prefeito Márcio Lacerda, a boa vontade

do Governador Anastasia e a boa vontade da Prefeitura de Contagem, que, juntos,

tentam resolver essa situação do metrô. Metrô é um transporte rápido e barato. E

vamos ver que a condição do ar e da poluição atmosférica não só de Belo Horizonte

mas também da Região  Metropolitana de Belo  Horizonte  será  outra.  Milhares  de

linhas de ônibus deixarão de circular. Sabemos hoje que a poluição atmosférica de

Belo Horizonte e região já está 6.5 além do limite tolerado.

É preciso boa vontade. É um absurdo Belo Horizonte comemorar hoje 115 anos e

não ter metrô, ter apenas um trem de superfície que fica circulando do Eldorado até

Venda Nova, com pequenos vagões que não atendem à comunidade. Precisamos do

metrô.

Belo  Horizonte  e  Minas  Gerais  precisam ser  respeitadas.  Vemos  na  Bahia,  em

Brasília e em Fortaleza os bilhões que são destinados para a conclusão do metrô,

enquanto aqui  só fica nessa conversa da carochinha de que vão liberar.  Liberam

recursos para fazer projeto, que nunca fica pronto, e gastam-se milhões e milhões.

Vejam  o  ramal  Calafate-Barreiro,  as  obras  de  engenharia  civil  acabaram  todas.

Aquelas pessoas que foram indenizadas, que moravam ali, saíram e agora voltaram.

Terão  de  ser  novamente  indenizadas.  Só  de  indenização,  o  valor  é  superior  a

R$800.000,00.  A estação  do  metrô  do  Barreiro  está  pronta  há  10  anos,  há  um
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“shopping” lá. O Lula falou que a primeira coisa que iria fazer era liberar o dinheiro

para o metrô de Belo Horizonte. O Dutra veio aqui, com aquele bigodão - acho que

ele era Ministro das Cidades -, e conversou um montão de abobrinhas. Saí da reunião

para não constranger o Governador Anastasia. Ele me pediu encarecidamente para

eu não falar, mas eu falei.

Lembro-me de que, na época, o nosso companheiro Deputado Roberto Carvalho, e

o  Betinho,  ex-Vereador  de  Belo  Horizonte,  falaram  para  o  Governador  que  o

Deputado Célio falaria isso e isso. Para não fazer essa desfeita com o Governador, o

que eu fiz? Saí. Falei para o Governador que iria embora, porque aquilo era mentira,

e não deu outra. Vieram aqui mentir. É a mesma coisa da BR-381, é a mesma coisa

do metrô do Centro da cidade até a área hospitalar. O metrô tem de ser, de fato,

construído, tem de chegar a Ibirité, Betim, Contagem, Sete Lagoas e Ribeirão das

Neves. Não tem metrô nem Linha 1 aqui, em Belo Horizonte. Isso é um absurdo.

Agora,  falar  que a Presidenta  está liberando recursos,  não está liberando coisa

nenhuma.  O  governo  do  Estado  está  precisando  pegar  empréstimo  porque  eles

prometeram e não cumpriram. Não posso, de forma alguma, deixar de encaminhar

favoravelmente à emenda do Deputado Vanderlei,  porque depois  vão dizer que o

Deputado Célio Moreira, que mora no Barreiro, foi contra a emenda que destinava

recursos para o metrô de Belo Horizonte.

Eu disse que eram R$800.000,00, mas são R$800.000.000,00. Só para o braço

Calafate-Barreiro,  apenas  para  trocar  as  bitolas  e  os  novos  vagões,  é  quase

R$1.000.000.000,00. O que é preciso é ter boa vontade para realmente fazer com

que o metrô de Belo Horizonte passe a existir. É uma vergonha uma cidade de 115

anos não ter metrô.

A região  de  Venda  Nova,  a  região  do  Barreiro,  as  grandes  regiões,  enfim,  os

distritos de Belo Horizonte precisam de um transporte rápido e barato para acabar

com os problemas de mobilidade. Hoje, das 18h30min às 21 horas, não se anda em

Belo  Horizonte.  Pegar  um  ônibus  das  17h30min  às  19  horas  é  um  absurdo.  Se

tivéssemos um metrô, ajudaria bastante.

Então,  Sr.  Presidente,  encaminho  favoravelmente  à  emenda  do  Deputado

Vanderlei,  por  ser morador  do Barreiro.  Mas não vai  adiantar  esse recurso.  Esse
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recurso total não vai resolver o problema do metrô de Belo Horizonte.

Quero  dizer  aos  Srs.  Deputados  e  às  Sras.  Deputadas  que  o  metrô  de  Belo

Horizonte vai acontecer quando Aécio Neves for Presidente da República.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  quero

esclarecer uma questão. Parece-me que está havendo um equívoco. Compreendo a

emenda do PMDB e louvo a intenção, mas ela é redundante. É preciso entender o

que é o projeto. É um empréstimo. São R$3.000.000.000,00, e R$750.000.000,00 é a

contrapartida  do  Estado  para:  melhoria  da  atual  Linha  1  -  Eldorado-Vilarinho;

construção da chamada Linha 2 - Barreiro-Calafate; construção da chamada Linha 3 -

Savassi-Lagoinha; e estudos para a criação da nova linha ou extensão da Linha 1,

que  é  o  trecho  Novo  Eldorado-Betim.  São  R$3.000.000.000,00  para  isso  tudo.  A

emenda  está  indicando  que  será  tudo  para  o  Barreiro.  No caso,  fecha.  Há  uma

preocupação consistente, real para que haja prioridade para essa linha do Barreiro,

“o.k.”, mas, do jeito como está formulada a emenda, se a aprovarmos, fechará todo o

resto e existirá apenas a linha do Barreiro.

Na verdade, é um acordo do governo federal com o governo do Estado. A União

garantirá os outros R$3.000.000.000,00 para isso tudo. Se aprovarmos essa emenda

como está, fecharemos todas as demais linhas do metrô. Não é isso o que queremos.

Não é isso o que Belo Horizonte deseja.

Então, senhores, compreendo a preocupação da Bancada do PMDB no intuito de

assegurar a prioridade para a linha do Barreiro, mas, se votarmos e aprovarmos essa

emenda  da  maneira  como  está,  estaremos  fechando  a  oportunidade  de  termos

também mais outras linhas do metrô e ainda o projeto para uma terceira linha que iria

até Betim.

Portanto, senhores, é uma questão de serenidade, e não, de ideologia partidária. O

governo federal pretende ajudar Minas Gerais, Belo Horizonte com três linhas. Então,

não podemos excluir as outras. É isso que quero esclarecer para que os senhores

entendam.  Repito,  são  R$3.000.000.000,00  do  governo  federal  para:  reformas  e

melhorias  na  linha  atual  mais  construção  do  trecho  Barreiro-Calafate,  mais

construção do trecho Savassi-Lagoinha e mais projeto para a criação da extensão da
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Linha 1, que é Novo Eldorado-Betim. É isso tudo que está englobado.

Em conversa com os Deputados de Belo Horizonte que militam, moram e foram

Vereadores aqui, vimos que o projeto, como está, contempla a reforma da Linha 1,

que já existe; a construção da Linha 2 - Barreiro-Calafate; a construção da Linha 3 -

Savassi-Lagoinha e o projeto de estudo para ampliação da Linha 1, no trecho Novo

Eldorado-Betim. O projeto é para tudo isso. Não podemos excluir os demais e votar

apenas a parte do Barreiro. Essa é a compreensão que queremos dar aos Deputados

e a razão pela qual devemos rejeitar a emenda da forma como foi apresentada. São

R$3.000.000.000,00 do governo federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Existe uma máxima no futebol

que vejo representada neste Plenário a todo momento. Na minha longa carreira de

atleta, quando eu era novo, aprendi que sempre é um risco jogar para a torcida, pois

corre-se  o  risco  de  não  ser  eficiente,  de  não  cumprir  a  meta  necessária.

Especialmente  esta  semana,  estamos  vendo  muitos  jogarem  para  a  torcida,

enfeitando,  falando bonito,  mas,  efetivamente,  a realidade é outra.  Infelizmente,  a

realidade do metrô e do Anel  Rodoviário de Belo Horizonte é caso de polícia,  de

Justiça. Estou saindo agora de uma reunião da Comissão de Segurança Pública, em

que  recebemos  representantes  do  DNIT,  do  DER,  da  BHTRANS,  da  Polícia

Rodoviária Estadual e dos caminhoneiros, que decidiram ingressar com uma ação no

Ministério Público Federal contra o governo federal, responsabilizando-o por todos os

acidentes  no  Anel.  Eles  não  aguentam  mais.  O  governo  federal  esteve  aqui

novamente  hoje  para  dizer  que está  fazendo  estudos.  Passaremos  o  período de

chuva, de férias, sem nenhuma obra. O representante dos caminhoneiros disse que

desce com seu veículo no anel rodoviário, na faixa própria, e, de repente, um ônibus

urbano para na sua frente para pegar passageiros. Ele tem de frear depois de descer

3km com 45t.  Quando foi  construído,  o Anel  abrigava caminhões de 5t.  Hoje,  de

Olhos d'Água para Betânia, os caminhões descem carregados com 45t, misturados

com ônibus urbanos que param na sua frente. O DER fez um projeto criando área de

refúgio para os ônibus que ligam a região do Barreiro ao BH Shopping, no Belvedere,

para que isso não ocorra mais. Foram 300 pessoas mortas no Anel Rodoviário em
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dois anos. E ainda vemos aqui eles jogarem para a torcida, dizerem que a mineira

Dilma está ajudando Minas Gerais.

Vamos falar a verdade: Minas Gerais está abandonada, o dinheiro que está vindo é

de  empréstimo,  estão  emprestando  dinheiro  ao  Estado.  O  Anel  Rodoviário  está

abandonado,  os caminhoneiros vão entrar na Justiça,  eles não querem assumir  a

responsabilidade pelas mortes porque o potencial  do Anel Rodoviário é de termos

tragédias após tragédias. É isso o que vai acontecer lá.

Estamos  falando  do  Barreiro.  As  pessoas  que  trabalham  em  Nova  Lima,  que

trabalham  na  Zona  Sul  de  Belo  Horizonte  e  moram  no  Barreiro  usam  o  Anel

Rodoviário. Quanto é que a emenda do PMDB, que esteve à frente do Ministério dos

Transportes, com o Anderson Adauto, vai dar para o Anel? Vai retirar 750 milhões de

Minas para fazer o Anel Rodoviário, dos 750 milhões do ramal para o Barreiro. Vamos

falar a verdade, vamos parar de jogar para a torcida. Eu esperava uma ação enérgica

dos  partidos  que  estão  no  governo  federal  em  defesa  de  Minas  Gerais.  Mas

absolutamente nada. Vemos a emenda do PMDB aqui, de Anderson Adauto. Ele ficou

no Ministério dos Transportes e o que ele fez? O que o PMDB fez?

Agora vêm jogar para a torcida, vêm fazer uma emenda para o Barreiro. Por que

não fizeram o ramal do Barreiro? O Fernando Henrique deixou pronto, desapropriou.

O Deputado  Carlos  Mosconi  estava na Câmara Federal,  aprovou  emendas  lá.  O

Deputado Romel Anízio estava lá também, aprovou as emendas para Minas Gerais.

Foram feitas as estações, que hoje abrigam criminosos. As pessoas da Vila Oeste,

onde  nasci,  são  roubadas  pelos  criminosos  que  se  abrigam  nas  estações

abandonadas pelo PMDB e pelo PT. Eles vêm aqui agora jogar para a torcida, falando

de 750 milhões para o Barreiro. Por que não fizeram em 12 anos absolutamente nada

pelo Barreiro? Agora vem aqui jogar para a torcida.

Falamos em Anel  Rodoviário,  mas onde está  o  rodoanel  prometido? Toda hora

descia  um Ministro  aqui.  Lembro-me de  uma  vez  em  que  eu  era  candidato  nas

eleições municipais: vieram sete Ministros aqui prometendo metrô da Pampulha até a

Savassi. Não, era até o Sion, porque Fernando Henrique havia falado que o PSDB

faria até a Savassi. Não pode ser igual, tem de mudar o nome de tudo que foi feito

pelo PSDB.
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E temos de ouvir  isso,  temos de aguentar.  Aqui  era  SOS 381 pregado nessas

tribunas.  O  PT fazia  campanha,  pedia  duplicação da 381  Norte para  Governador

Valadares e dizia que o PSDB não gostava de Minas Gerais. Fernando Henrique, com

a ajuda dos Deputados Carlos Mosconi, Romel Anízio e outros, duplicou a estrada de

Belo Horizonte a São Paulo. Foram 560km, quase 600km duplicados. Quantos o PT

fez? Quantos a mineira Dilma fez? Zero: zero Anel Rodoviário, zero metrô, zero BR-

381. Agora querem pegar os 750 milhões para fazer a obra do Barreiro. Precisa-se de

mais,  porque  já  ocuparam  o  que  o  Fernando  Henrique  desapropriou,  já  estão

estragadas as estações que Fernando Henrique construiu, está tudo abandonado,

largado.

E mais:  o  PT sempre  disse na CBTU que o  ramal  Barreiro-Calafate  não podia

funcionar porque a Linha 1 não suporta a quantidade de passageiros; que esse ramal

deveria ser do Barreiro para a Savassi ou para a região hospitalar. Agora eles vêm

com uma emenda dizendo que pode. Há 12 anos que eles estão falando que não

pode e agora vêm jogar para a torcida. Dominam no peito, põem no chão, mas gol

mesmo, dinheiro mesmo, obra mesmo, não veio nada. É uma falação, estou cansado

de ouvi-los falarem que vão fazer. Estamos esperando.

Os caminhoneiros hoje desistiram do governo federal e foram para a Justiça. Dei a

eles parabéns; o lugar de homem de bem é na Justiça mesmo. Devem ir  para a

Justiça, porque senão acontecerá um acidente no Anel Rodoviário no final do ano, e o

caminhoneiro sairá algemado de novo.

Os caminhoneiros estão saindo algemados do Anel Rodoviário. Já sabemos que o

acidente vai acontecer, só não sabemos quantas pessoas vão morrer, mas o acidente

na  descida  do  Olhos  d'Água,  na  descida  para  o  Betânia  vai  acontecer.  Isso  vai

acontecer  porque o ônibus urbano para na  frente do caminhão com 45t.  Hoje os

caminhoneiros, Mosconi, mostraram os acidentes do Anel Rodoviário, os vídeos. É de

arrepiar ver aquelas carretas descendo, levando 16 veículos, descendo ribanceira,

machucando gente. O Hospital João XXIII não tem mais leitos para colocar pessoas

acidentadas no trânsito. E nada, nada é feito! E ouvimos isso aqui!

Marques, eles jogam para a torcida. Não nos põem na cara do gol nem uma vez.

Dão chapéu, voltam com a bola para trás, dão caneta, mas não lançam a bola para
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fazermos  o  gol.  Não  vem  o  dinheiro,  e,  quando  vem,  fazem  uma  festa.  Mas  é

emprestado! Alô, mineiro! Alô, mineira! Têm de pagar, pois não é a fundo perdido.

Têm de pagar ao BNDES. Tem de pagar o dinheiro para o governo federal. Não é a

fundo perdido, não é relação de irmão, mas uma outra relação.

Então, agora, sabemos que pode, sim, haver o ramal Calafate-Barreiro. O Calafate,

da linha 1, vai poder receber os passageiros do Barreiro. Faz 12 anos que falam que

não se pode. Faz 12 anos que o PMDB, o PT falam que não pode, mas agora vai

poder. Fizeram uma mágica aí. Essa emenda vai salvar tudo! Vão jogar para a torcida

do  Barreiro.  Alô,  Barreirinho!  Alô,  comercial  do  Barreiro,  fomos  nós  que  fizemos,

olhem que lindo! Ficamos 12 anos e não fizemos nada e, agora, conseguimos um

empréstimo, e vai caber todo mundo do Barreiro na Linha 1. Parem de jogar para a

torcida!

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente ao PL nº

3.538/2012, que autoriza o Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa

Econômica Federal,  entendendo que esse investimento é importante não só para

Belo Horizonte, para a Região Metropolitana, mas para Minas Gerais. A Presidenta

Dilma, mineira com muito orgulho, contribui, sim, e muito para o desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais, por meio de recursos, programas e muitos investimentos.

Há pouco tempo, estive na Cidade Administrativa, onde assistimos à cerimônia de

entrega de quase 400 ônibus do Programa Caminhos da Escola, um programa criado

pelo ex-Presidente Lula, fortalecido agora no governo da Presidenta Dilma. Vamos

contribuir  com um transporte gratuito, seguro, digno, que vai garantir  o acesso de

milhares e milhares de crianças e jovens de Minas Gerais à escola. Foi fruto de uma

emenda de mais  de R$50.000.000,00 da nossa bancada de Deputados Federais.

Estivemos  lá,  indicamos,  inclusive,  por  intermédio  do  Deputado  Federal  Weliton

Prado,  vários  Municípios  para  receber  os  ônibus.  Nem  sequer  havia  um  mínimo

reconhecimento, nem sequer a marca do governo federal, de que aqueles recursos

eram originários do governo federal, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação.

Queria apenas fazer esses parênteses e dizer que é importante, sim, a aprovação
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desse PL. Também quero reiterar a nossa defesa com relação a essa emenda.  É

preciso, sim, priorizar a linha 2, do Barreiro até o Calafate.

Sou solidário ao que diz aqui a Deputada Maria Tereza Lara - que é importante a

inclusão de Contagem e de Betim. Acompanhamos a luta do Celinho, da Maria Tereza

e da Maria do Carmo e participamos de diversas reuniões em Brasília, no Ministério

do Planejamento,  na Câmara e  no  Senado,  com lideranças,  esforçando-nos  para

incluir  a  região  de  Betim  e  Contagem  na expansão  do metrô.  Aliás,  o  Deputado

Federal  Weliton  Prado,  membro  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Sistema

Metroferroviário Nacional, acompanhou todas essas discussões e somou muito nessa

defesa da necessidade da expansão do metrô para a Região Metropolitana de Belo

Horizonte.

Houve  um  erro  que  não  computo  simplesmente  para  este  governo  ou  para  o

anterior; houve um erro estratégico de falta de visão de sucessivos governos, que não

investiram no transporte de massa de qualidade, principalmente nas modalidades VLT

e metrô, em que estamos em grande atraso. Nossa Região Metropolitana realmente

vive  um caos com relação à  mobilidade urbana,  e agora  precisamos saldar  essa

imensa dívida. Acho que é um dever de todos nós, independentemente das nossas

diferenças partidárias, políticas e ideológicas, porque, se queremos criar uma nova

cultura e provocar um novo comportamento para que as pessoas utilizem o transporte

de massa,  ele  precisa  ter  qualidade,  o  que infelizmente  ainda não tem. Hoje,  as

pessoas sofrem com isso. É uma “via crucis”, um sofrimento pegar um ônibus ou um

metrô; as pessoas se atrasam para chegar ao trabalho ou à escola e para ter acesso

aos serviços públicos de saúde e outros, ou seja, aos espaços da cidade. Isso é uma

verdadeira segregação socioespacial, uma questão de justiça, de direitos humanos.

Entendemos  que,  investindo  na  expansão  do  sistema  de  metrô,  vamos  retirar

milhares de carros e ônibus dos centros urbanos e provocar a redução do gasto com

combustível,  a  redução  de  acidentes,  do  tempo  de  deslocamento  e  dos  gases

poluentes, ou seja, isso é muito importante. Então, reitero a nossa defesa do Projeto

de Lei nº 3.538 e da emenda que visa priorizar os recursos para a região do Barreiro,

por vários fatores. Espero que essa seja a posição de todos.

Concluindo, quero dizer novamente que a Presidenta está agindo diferentemente do
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governo do Estado, que neste momento presta um desserviço ao Brasil, por meio da

Cemig. Infelizmente, o Senador Aécio Neves tenta impedir a redução das tarifas de

energia elétrica, prejudicando toda a população brasileira, a economia nacional e as

nossas  indústrias,  lembrando  que  Minas  Gerais  é  um  Estado  altamente

industrializado,  assim  como  São  Paulo  e  Paraná.  Aliás,  esses  são  os  Estados

governados pelo PSDB, que estão contra a redução das tarifas de energia elétrica,

impedindo que o Brasil entre em fase de competitividade, desenvolvimento e redução

de custos, para que possamos enfrentar a crise que está por vir e gerar emprego e

renda. Precisamos ter respeito com toda a população que paga uma das tarifas de

energia  mais  caras  do  mundo  e  que  já  pagou  mais  de  duas  vezes  por  esses

investimentos. Parece que agora querem que paguemos três vezes! É como a casa

da Cohab - o cidadão paga caríssimo por sua casa, mas nunca recebe a escritura. É

um verdadeiro desrespeito, uma desumanidade. É como se alguém comprasse um

carro financiado,  quitasse o financiamento,  mas o banco continuasse a mandar  a

cobrança. É isso o que o governo do Estado, por meio da Cemig, tenta fazer com o

povo de Minas Gerais: tenta impedir a redução das tarifas de energia elétrica, o que,

isso,  sim,  é  um  desserviço  ao  nosso  povo,  um  desrespeito.  Diferentemente,  a

Presidenta  Dilma  teve  sensibilidade  e  coragem  para  enfrentar  o  “lobby”  dessas

grandes empresas, os interesses dos acionistas estrangeiros da Cemig e praticou um

ato de humanidade em defesa do nosso povo, da nossa nação, um ato de soberania,

de uma verdadeira estadista. E contribui muito, sim, para Minas Gerais, para nosso

povo, por meio de programas e serviços. E ainda a medida da redução da tarifa, que

poderia  ser  mais  significativa,  poderia  ser  muito  boa  para  Minas  Gerais,  se  não

contasse com essa resistência, com esse movimento contrário, com essa defesa de

interesses de meia dúzia de acionistas em detrimento de toda uma população, em

detrimento do povo de Minas Gerais, do povo brasileiro. Trata-se das iniciativas do

Senador  Aécio  Neves,  do  governo  do  Estado  e  de  algumas  lideranças  que,  na

contramão do que necessita o Brasil, infelizmente prejudicam nosso povo.

Quero aqui reiterar e dizer que apoiamos, sim, essa emenda, essa medida e esses

investimentos que o governo federal propicia neste momento para podermos investir

na  melhoria  do  nosso transporte,  na  mobilidade urbana da Região  Metropolitana.
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Esses investimentos são importantes também para grandes cidades, por exemplo,

Uberlândia, onde já aprovamos uma emenda no valor de R$500.000,00. Essa verba

já está liberada para a Universidade Federal de Uberlândia realizar um estudo de

viabilidade técnica para a instalação de um futuro metrô de superfície, também no

sentido de enfrentar a dificuldade de mobilidade do trânsito e do transporte naquela

cidade. Portanto, a emenda foi aprovada, e a Universidade irá realizar os estudos

para planejarmos a cidade para o futuro, coisa que não foi feita em Belo Horizonte,

motivo  pelo  qual  enfrentamos  esse  caos,  esse  gargalo  em  relação  à  mobilidade

urbana e ao metrô, que não teve sua expansão. É realmente uma vergonha. São

28km de metrô para uma região tão grande como esta. Acho que é um dever de

todos nós apoiar essas medidas, a fim de saldar essa imensa dívida e melhorar a

qualidade de vida de toda a população.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, senhoras e senhores, gostaria de

fazer  um  esclarecimento  em  nome  da  Bancada  do  PMDB.  Aliás,  nosso  Líder  já

encaminhou, mas quero deixar bem claro para o povo de Minas Gerais, para o povo

do Barreiro especialmente, que em nenhum momento a Bancada do PMDB foi contra

a Linha A, B, C, ou D. Não tem nada disso.

O  PMDB  está  defendendo  uma  emenda  onde  -  e  está  claro  isso  aqui  -

R$750.000.000,00  são  a  contrapartida,  o  investimento  é  mais  de

R$3.500.000.000,00,  o  que  prova,  claramente,  que  o  governo  de  Minas  está

quebrado,  sim,  está  pegando  empréstimo  para  pagar  a  contrapartida,  que  são

R$750.000.000,00. Então, a grande verdade é que defender o Barreiro não é pecado,

não. O Deputado Vanderlei Miranda, que tem votação expressiva lá, apresentou na

bancada que esse é um gargalo violentíssimo em Belo Horizonte, e nós, do PMDB,

estamos defendendo o Barreiro, deixando claro que os R$750.000.000,00 são só a

contrapartida de R$3.500.000.000,00.

Na verdade, Minas está pegando empréstimo para pagar a contrapartida, porque

Minas  está  quebrada  e  não  tem  dinheiro  para  pagar  a  contrapartida.  Esse  é  o

esclarecimento que fazemos em nome da bancada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, estou ouvindo atentamente todas as

discussões e concluindo como o povo brasileiro e os mineiros vêm pagando caro pela

falta de políticas públicas no País. O que está acontecendo aqui hoje não era para

acontecer. Se tivesse sido feito investimento, no passado, no transporte coletivo de

massa, nos metrôs, nos BRTs, não estaríamos travando essa discussão. E isso não

acontece somente no transporte coletivo. Se formos verificar, nossas estradas estão

lotadas de carretas que estão ceifando a vida das famílias brasileiras. E isso é por

causa  do  “lobby”  da  indústria  automobilística,  que  é  muito  forte.  Infelizmente,  o

governo não quer investir no transporte de massa, e hoje nós pagamos caro por isso.

Aqui há Betim, de onde vêm muitos trabalhadores para Belo Horizonte; o Barreiro;

há Sete Lagoas, aqui pertinho também. Se for assim, quero uma emenda também

para  levar  o  metrô  para  Sete  Lagoas,  pois  precisamos  também.  Aliás,  estamos

precisando de investimentos muito maiores do que o que estamos discutindo aqui.

Investimento de R$3.000.000.000,00 é muito pouco em vista do que é necessário

para o metrô.  Precisamos de metrô para a Savassi,  para o  Barreiro,  para Betim.

Ninguém  aqui  é  contra  isso.  Aliás,  queremos  mais  investimentos,  queremos  que

chegue o investimento. Não se pode fazer como há 10 anos, que, como o Deputado

João Leite disse, chegavam aqui cheios de faixas e discutia-se metrô, dinheiro que

iria  chegar.  Já se passaram 10 anos, e aqui  estamos discutindo.  Por  mais que o

governo  tenha  que  pegar  esse  dinheiro  emprestado,  vemos  o  compromisso  do

governo. Mesmo que não haja o recurso disponível no momento, ele está pegando

esses empréstimos. Vamos encaminhar favoravelmente esse projeto porque isso é

importante.  O governo de Minas está  tendo esse compromisso porque  não pode

perder  o  recurso.  Tomara  que  esse  recurso  chegue,  tomara  que  desta  vez  os

recursos venham, porque o que o governo faz o que estamos assistindo aqui hoje:

leva 70% dos nossos recursos e, na hora de dar o dinheiro, diz que tem de haver

contrapartida do Estado, que tem de haver a contrapartida dos Municípios. Eles não

estão aguentando. Não estamos aguentando mais. Hoje eu dizia na tribuna que os

Municípios  não  aguentam  mais,  que  os  Estados  não  aguentam  mais  essas

contrapartidas. São contrapartidas muito onerosas para o Estado.
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Vamos  votar,  encaminhar,  mas  quero  deixar  registrado  aqui  o  compromisso  do

governo do Estado. Mesmo no momento em que é preciso colocar contrapartida, se

não há recursos, vamos fazer o empréstimo, mas vamos honrar o compromisso do

governo. Vamos pegar e vamos pagar, mas as obras não deixarão de ser feitas. O

que queremos é que o governo faça a sua parte, que o dinheiro chegue. Que esse

dinheiro de que se está tratando agora chegue aqui! Que não fique só na promessa!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O  Deputado  Fred  Costa*  -  Na  condição  de  Deputado  Presidente  da  Frente

Parlamentar em Defesa do Metrô, venho aqui falar, com certa propriedade, modéstia

à parte, que estive por mais de cinco vezes em Brasília  discutindo esse assunto;

estive com a Secretaria que foi a responsável dentro do governo do Estado de Minas

Gerais; e com o governo do Estado de Minas Gerais, que foi o líder desse consórcio.

Só estamos chegando neste momento porque o Governador Anastasia teve coragem,

conseguiu organizar e liderar o consórcio e apresentou para o governo federal uma

proposta  que  inclui  as  cidades  de  Belo  Horizonte,  Contagem,  Betim.  O  governo

federal entra com um recurso; a Prefeitura de Belo Horizonte entra com um recurso; e

o governo do Estado de Minas Gerais entra com um recurso, que é esse que estamos

aprovando agora.

Quero lembrar aos colegas que sou entusiasta, sou completamente a favor, e acho

que a prioridade deve, sim, ser o Barreiro, todavia, essa emenda que indica que ela

seja tão somente para o Barreiro não dá, não tem condição. A proposta do ponto de

vista de priorização é bastante razoável, só que, quando falamos de metrô, estamos

falando de cifras,  de bilhões.  Isso é uma contrapartida  do  governo do Estado de

Minas Gerais, e não tem como esta Casa definir se é para “x” ou “y”.

Se  fizermos  isso,  estaremos  pondo  em  risco  um  projeto  dessa  magnitude  e

importância para a mobilidade urbana de Belo Horizonte e da Região Metropolitana.

O metrô e suas três linhas dependem da nossa votação e que o governo federal

deixe o discurso e pratique ação, como o governo do Estado de Minas Gerais está

praticando neste momento, sendo o primeiro a buscar liberar recurso efetivamente.

Para  não  dizer  que  estou  propondo  o  contrário,  repito  que  o  metrô  é
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importantíssimo. Sou um entusiasta da causa. Lembro o que aconteceu na Colômbia,

na cidade de Bogotá, onde investiram no BRT; lá são 10km de BRT. É algo que está

acontecendo  aqui.  Eles  agora  chegaram  à  conclusão  de  que  ele  é  um  paliativo

importante  e  que,  para  melhorar  efetivamente  o  trânsito  daquela  cidade,  seria

necessário metrô. Logo, aqui temos oportunidade, quase que concomitantemente, de

já dispor  dos investimentos necessários para a expansão do metrô tão logo fique

pronto o BRT. Para isso, é fundamental que aprovemos.

Não vou utilizar todo o meu tempo. No entanto, lembro que não podemos fazer

esse tipo de ressalva, que é perigoso para um projeto maior. É preciso que todos nós,

parlamentares, tenhamos o compromisso de levar ao Governador e à Presidenta da

República  o  nosso  pleito  para  que  o  Barreiro  seja  o  primeiro,  pleito  aliás  quase

desnecessário. Entendo que quem está discutindo isso aqui para pôr como ordem de

prioridade  está  fazendo  algo  que  não  é  necessário.  Quem  conhece  realmente  o

projeto do metrô sabe que o mais fácil ou o menos difícil no momento é o do Barreiro,

que já tem o traçado definido, é o mais barato na relação quilômetro/custo e, portanto,

será feito primeiro, sim. Agora, se determinarmos que esse dinheiro só pode ser posto

como  recurso  para  a  destinação  no  Barreiro,  inviabilizaremos  qualquer  outra

necessidade que venha a ocorrer. O próprio Governador já disse que a prioridade é o

Barreiro, assim como já disseram os técnicos que o conhecem muito melhor do que

nós. Queremos também que seja o primeiro.

Solicito aos colegas que votemos a favor do metrô. Obviamente que a Bancada do

DEM, que é composta por dois Deputados, votará a favor. No entanto, não podemos

dar com uma mão e retirar com a outra, senão não adianta. Acima de qualquer coisa,

independentemente de sermos parlamentares do Norte, do Sul ou de qualquer região

do Estado, queremos o metrô. Depois de tanta dificuldade, não podemos pôr tudo a

perder. Vamos votar a favor dos investimentos do metrô. Parabenizo o Governador

Anastasia pela iniciativa e por liderar todo esse processo.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* -  Sr.  Presidente, o Deputado Fred Costa está coberto de

razão.  Em  que  pese  à  boa  vontade  dos  Deputados,  faço-lhes  um  pedido.  Esse



1781
____________________________________________________________________________

recurso é a contrapartida. Se ele vier a definir onde ela será posta e depois o projeto

vier de forma diferente, estaremos criando um grave problema para a execução da

obra.

Então faço um apelo aos autores da emenda: façam a retirada dela, sob pena de

grave  prejuízo  para  essa  obra  do  metrô  de  Belo  Horizonte,  ou,  no  mínimo,  que

derrotemos a emenda, porque estaríamos pondo o acessório à frente do principal, o

que realmente é um risco muito grave.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado João Vítor Xavier* - Sr. Presidente, sou majoritariamente votado em

Belo Horizonte. Então, quero dizer que é um presente para Belo Horizonte, em uma

data  como  esta,  aniversário  da  cidade,  que  completa  115  anos,  estarmos  aqui

resolvendo um problema histórico, com o espírito de cooperação da Prefeitura, do

governo do Estado e do governo federal, que tantas vezes critiquei neste microfone

pelo fato de ter-se ausentado de Minas Gerais,  entretanto, neste momento, faz-se

presente. O momento é de união, de unidade, portanto não podemos transformar o

que é bom para Belo Horizonte em uma guerra fratricida. Os belo-horizontinos da

Pampulha e os do Barreiro não são diferentes, os do leste ou do oeste também não.

Não  podemos  transformar  em  uma disputa  fratricida  o  momento  de  unidade,  de

celebração, enfim, de construção de um projeto para a cidade.

O  Prefeito  de  Belo  Horizonte  tem  o  direito  de  analisar  tecnicamente  o  melhor

caminho para se construir uma obra tão necessária. A região da Pampulha precisa de

metrô tanto quanto a do Barreiro. A região Noroeste, onde fui votado com mais de 18

mil votos, nem sequer tem um projeto, Deputado André Quintão, para a construção de

um metrô na região. Será que os moradores da Pampulha são menos importantes?

Será que os moradores do Barreiro são menos importantes? Toda a cidade precisa de

metrô,  todas  as  regiões  de  Belo  Horizonte  precisam  de  metrô.  O  Barreiro,  a

Pampulha, o Noroeste, o Leste, o Oeste, o Centro-Sul, enfim, todas as regiões de

Belo Horizonte precisam de metrô porque é importante para a cidade.

Quando finalmente temos a união dos governos federal, estadual e municipal, não

podemos  transformar  um  projeto  vitorioso  para  Belo  Horizonte  em  uma  guerra
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fratricida, transformando belo-horizontinos de regiões diferentes em mais ou menos

importantes. Para mim, todo cidadão de Belo Horizonte é igualmente importante. O

cidadão do Barreiro é tão importante quanto  o da  Pampulha.  A dona de casa,  a

empregada doméstica que muitas vezes precisa do transporte coletivo para chegar à

Zona  Sul  de  Belo  Horizonte  para  trabalhar  também  é  importante,  assim  como o

trabalhador do comércio que precisa do transporte coletivo para trabalhar na região

Centro-Sul. Não podemos transformar uma vitória da cidade em derrota. Talvez isso

interesse a quem esteve na Prefeitura durante muitos anos, não viabilizou um projeto

dessa importância e agora quer colocar o bode na sala para criar problema.

Quem governa a cidade tem de ter  o direito  de decidir,  por  meio de condições

técnicas e administrativas, os caminhos prioritários para Belo Horizonte. Isso tem de

ser  respeitado.  A administração  da  cidade  é  decidida  de  maneira  soberana  pela

população nas urnas. O povo de Belo Horizonte decidiu quem governará a cidade

pelos próximos quatro anos, o Prefeito Marcio Lacerda, eleito em uma coalizão com

diversos partidos.

Perdoe-me, Deputado André Quintão, que está falando aqui à minha esquerda, mas

isso está me parecendo a famosa dor de cotovelo de quem não deu conta de fazer

quando esteve 16 anos na Prefeitura. O PT esteve na Prefeitura de Belo Horizonte

por 16 anos e não deu conta de fazer o metrô na cidade. Essa é a realidade. Está

parecendo  que  vocês  não  estão  satisfeitos  de  finalmente  Belo  Horizonte  estar

fazendo o metrô, criando os trilhos e os caminhos para o metrô. O metrô é importante

para  a  cidade.  Deputado  André  Quintão,  V.  Exa.  é  um  homem  sensato,  não

transforme  a  vitória  de  Belo  Horizonte,  de  todos  os  belo-horizontinos,  em  uma

derrota. Os belo-horizontinos do Alípio de Melo, na região da Pampulha, onde tive

mais de 4 mil votos, têm tanto direito ao metrô quanto os que moram nas Zonas Sul,

Norte, Leste, Oeste e no Barreiro.

O metrô é importante para Belo Horizonte, e cada quilômetro que for feito, seja em

qual sentido for, norte, sul, leste ou oeste, já será uma vitória. O que não podemos é

não fazer o metrô, não construí-lo em Belo Horizonte. Quem quiser responda, pois

estamos em uma democracia. Ninguém vai me impedir de falar, Deputado. Vou falar o

que quiser e o que achar que devo. Precisamos fazer o metrô em Belo Horizonte para
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todos  os  lados:  leste,  oeste,  norte,  sul,  Barreiro,  Pampulha,  Venda  Nova,  deve

avançar até Vespasiano, a outra cidade, como Betim, Contagem e para toda a Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Não dá  para  transformar  uma vitória  da  cidade

numa  derrota  e  muito  menos  criar  uma  guerra  fratricida  entre  belo-horizotinos.

Qualquer região da cidade que for atendida com o metrô é importante. Por isso, a

decisão tem de ser técnica, de acordo com as prioridades e necessidades do projeto

construído.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Presidente, meu voto não foi computado. Favor

computá-lo. Meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto

contrário.  Está ratificada a aprovação do projeto,  salvo emendas e destaque.  Em

votação,  as Emendas nºs  1 e 2.  As  Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº 3.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
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em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, não foi computado o meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 12 Deputados. Votaram “não” 36

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está ratificada a rejeição da Emenda nº 3. Está,

portanto,  aprovado,  em 1º turno,  o Projeto de Lei  nº  3.538/2012.  À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, ouvimos, com muito respeito, algumas

intervenções que não condizem sequer com as opiniões que quem defendia essa

emenda  expressou  neste  Plenário.  Não  queremos  dividir  Belo  Horizonte,  não

queremos impedir que o metrô chegue em outras regiões, mas política pública tem

prioridade. Você começa por onde há mais necessidade e está mais fácil de terminar.

O ramal Calafate-Barreiro já está em processo mais adiantado. O conjunto do projeto

pressupõe  as  demais  linhas,  inclusive  a  polêmica  linha  -  porque  tem  gente  que

defende que a  prioridade tem  que ser  Lagoinha-região  hospitalar,  tem gente  que

defende que deve ser Lagoinha-Savassi, Pampulha-Savassi. Não vou entrar nessa

polêmica.  O  projeto,  no  global,  pressupõe  isso.  Achamos  que  prioritariamente  o

recurso tem de ser usado para concluir a linha Calafate-Barreiro. É uma questão de

opção. Não é falação, não é jogar para a plateia. Discordo de quem considera que

uma opinião divergente é jogar para a plateia, é jogar para a torcida. Queria dizer

também ao Deputado que fez o último encaminhamento que Prefeito e Governador

têm  suas  atribuições  constitucionais,  mas  a  Assembleia  também  tem.  Quando  a

Assembleia  autoriza  o  empréstimo,  não é  cheque em branco.  Podemos  estipular

exatamente para que e para onde. O Poder Legislativo tem autonomia. Não é dizer

amém a Prefeito “a” ou “b”, a Governador “a” ou “b”. Inclusive, é responsabilidade da
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Assembleia. Se a Assembleia tivesse achado que a prioridade de utilização desse

recurso seria para Calafate-Barreiro, o Estado teria que utilizar para Calafate-Barreiro,

independentemente de quem ganhou ou perdeu eleição. E queria me dirigir  a um

outro Deputado que criticou o governo federal e elogiou o governo do Estado porque

foi o primeiro a pegar um empréstimo para contrapartida de investimento do governo

federal. Santa incoerência. Respeitamos o resultado, vamos continuar lutando para

que o metrô de fato seja implantado.  É uma demanda de Belo Horizonte;  há um

atraso  da  expansão  do  metrô  em  Belo  Horizonte,  isso  é  reconhecido  por  todos.

Sabemos que o Anel Rodoviário, para o qual não está em votação nenhum recurso, é

prioridade, e o defendemos. Achamos que o rodoanel é importante, obviamente com

os cuidados que uma intervenção dessa natureza requer. O que estamos discutindo e

votamos  hoje  foi  a  autorização  de  empréstimo  de  750  milhões  junto  à  Caixa

Econômica Federal dentro de um programa do governo federal que está ajudando

Minas com a possibilidade do empréstimo, para Minas oferecer a contrapartida. Não é

favor, não é dádiva, é política do governo federal para desenvolver um PAC, que é um

dos  instrumentos  da  nossa  política  econômica  para  enfrentar,  inclusive,  a  crise

econômica internacional. É isso que está sendo discutido aqui. Esta Casa, se quiser,

tem autonomia de incluir a priorização da região do Barreiro. Devemos defender a

prioridade da região do Barreiro. Temos que defender a reforma da linha 1, temos que

defender as outras, discutir melhor, na ordem de hierarquia. Não há opinião de mérito.

Tem gente que acha que é Lagoinha-região hospitalar, tem gente que acha que é

Lagoinha-Savassi, Pampulha-Savassi, Vilarinho-Confins. No mínimo é uma linha que

beneficia os trabalhadores da região industrial, do Barreiro e Oeste, que beneficia os

operários e a dona de casa. Essa é a nossa opinião, mas respeitamos o resultado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, optei pelo B do Barreiro, votei

em  branco,  nem  para  um  nem  para  outro.  Isso  tem  de  acontecer.  Estamos

conversando muito sobre metrô, mas há tecnologias superiores. O mundo inteiro está

evoluindo. Quando se chega em Hong Kong, vemos os trens de alta velocidade na

superfície,  na parte de cima.  Os Estados Unidos acabaram com esse negócio de

metrô.  Está  tudo  elevado.  Tem  um  povo  muito  jeca  no  Palácio  analisando  o

transporte.  Temos caipiras na Prefeitura e na BHTRANS que só sabem multar.  O
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governo do Estado tem de pensar para a frente, em novas tecnologias. A BHTRANS

tem de pensar em novas tecnologias. O BRT, para mim, foi um atraso. Em breve,

quando passarmos pela Avenida Cristiano Machado, vamos ver o ônibus no meio,

mas o transporte entupido nos lados direito e esquerdo. Perguntaremos por que não

fizemos o transporte sobre trilhos, na parte superior. Por que esse pessoal não vai a

Dubai,  a  Hong  Kong  e  a  Xangai,  que  hoje  tem  novo  sistema?  São  países  que

possuem  novas  tecnologias.  Nem  é  preciso  ir  até  lá,  Deputado,  filho  do  Ziza

Valadares, que quase quebrou o Atlético. Não é preciso ir até lá, acessem o Google.

É simples.  V.  Exa.,  se acessar  a internet,  poderá ver  isso.  Temos de trazer  essa

discussão para cá. Sr. Presidente, esta Casa tem de mostrar que existem tecnologias

novas. Não vamos ficar apenas falando em metrô, um transporte caro. Vamos ver o

que existe e o que está dando certo em outras partes do mundo. O trânsito está

parado em todo lugar. Temos de pensar para a frente. Vamos pensar, Sr. Presidente,

nas  novas tecnologias.  Façamos esse apelo ao  Governador  de Minas  Gerais,  ao

Presidente, ao Prefeito, que falará amanhã que não é babá de belo-horizontino. Belo

Horizonte está cheia de água. Estou falando isso aqui hoje, como falei anos atrás, na

Câmara  Municipal,  que  era  proibido  colocar  asfalto  na  porta  de  hospital.  Fiz  um

projeto, na Câmara Municipal, proibindo asfalto nas partes baixas de Belo Horizonte.

Hoje estamos vendo o que está acontecendo com a água. Estou falando isso porque

fui o primeiro Deputado a colocar dinheiro no Orçamento para o Olho Vivo. Em outros

países, já havia Olho Vivo em suas cidades. No governo Itamar Franco, foi feita a

primeira emenda, a primeira janela do Olho Vivo. Hoje todo o mundo quer Olho Vivo.

Estou falando isso porque vimos que deu certo o semáforo piscando, mesmo quando

o  jornal  “Estado  de  Minas”,  num  editorial,  dizia  que  Deputado  de  Minas  queria

beneficiar  bandidagem.  Hoje,  se  pararmos  em  sinal  de  madrugada,  somos

assaltados.  Novas  tecnologias  são  necessárias.  Repito  para  meu  amigo  Gustavo

Valadares: Não é preciso viajar. Temos a internet, que colocou longe quem está perto,

mas  aproximou  quem  está  longe.  Temos  tecnologias  que  darão  certo  em  Minas

Gerais. Muito obrigado. Gostaria que esta minha fala fosse registrada. Lembrem-se

deste dia e desta minha fala. No dia 12/12/2012, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

disse que há tecnologias  melhores neste mundo que o metrô,  as  quais  podemos
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copiar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Deputado Alencar da Silveira, em que pese a ser um sacrifício

para V. Exa. - a Presidência sempre conta com a sua generosidade, tão conhecida e

tão  peculiar  -,  nos  meses  de  fevereiro  e  março,  V.  Exa.  poderia  fazer  uma

peregrinação  pela  Europa  e  pelos  Estados  Unidos,  em  companhia  de  outros

Deputados,  para  buscar  essas  tecnologias,  que,  certamente,  haverão  de  ser

abarcadas não somente pela Prefeitura, mas também pelo governo de Minas. V. Exa.

já  fica  com  essa  missão,  a  partir  de  fevereiro  e  março,  mesmo  sendo  algo

extremamente penoso para V. Exa. Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Primeiramente, Presidente, tenho a certeza de que

o espírito público do Deputado Alencar da Silveira fará com que ele aceite, de bom

grado, essa árdua missão que V. Exa. põe em sua responsabilidade. Sr. Presidente,

só para situar, o que votamos aqui? Não votamos o Anel, não votamos a BR-381, não

votamos disputa entre partidos A, B ou C. Votamos simplesmente se a Assembleia

teria capacidade e atribuição de definir uma prioridade ou não. O fato é que o metrô,

ao  contrário  do  que foi  dito,  é  um investimento  previsto  pelo  governo federal,  da

ordem de R$3.500.000.000,00, para o qual se exige uma contrapartida do Estado, da

ordem de R$750.000.000,00.  E o Estado, como está quebrado, não tem recursos

para fazer o aporte de sua parte, de sua contrapartida. Ele vai se servir do mesmo

governo  federal,  que  critica  aqui,  para  buscar  esse  empréstimo.  Vai  lá  buscar  o

empréstimo e xinga quem está emprestando. Queríamos definir que esse empréstimo

- e só esse -, ao contrário do que alguns Deputados que chegaram aqui na undécima

hora  disseram,  esse  valor,  que  é  aproximadamente  20%  do  montante,  fosse

destinado àquilo que todos nós sabemos que é o prioritário para Belo Horizonte. Isso

seria uma forma de assegurar uma racionalidade administrativa que, se começasse

pelo projeto que já está em andamento, que já está concebido, que já está definido, é

o mais urgente para Belo Horizonte. E foi só isso. Aqui ninguém está querendo fazer

morador de lá brigar com o de cá, não tem nada disso. Aqui ninguém está querendo

jogar para a plateia. Queremos apenas lembrar que o recurso que é contraído em

empréstimo pelo governo do Estado não é o dinheiro da conta bancária do Prefeito,

com o qual ele faz o que quiser. Não é, ou pelo menos não deveria ser, até porque
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esse  dinheiro  será  uma  dívida  contraída  pelo  Estado.  O  Estado  é  que  dará  a

contrapartida, não será a Prefeitura. E todos em Belo Horizonte e em Minas Gerais

que têm um mínimo de responsabilidade sabem que a obra do Barreiro tem de ser

continuada pela Linha 2. O metrô tem de continuar pelo Barreiro. Queremos apenas

assegurar isso. Mas aqui há uma linha de defesa “talibânica” do governo do Estado, e

nada que vem do governo pode ter uma vírgula mudada. As pessoas não se sentem

com atribuição nem legitimidade para fazer uma alteração, por mais mínima que seja.

A subserviência alcançou níveis inéditos nesta Casa. Queríamos apenas assegurar

esse dinheiro, que não é do Governador Anastasia, que não é do Prefeito, que é do

povo de Minas, que vai contraí-lo em empréstimo e terá de pagá-lo. O povo de Minas

terá de pagar. Os representantes do povo de Minas, que foram eleitos e que estão

aqui, deveriam representar o povo de Minas, e não os interesses do governante A, B

ou C, não para falar amém a A, B ou C. Devíamos estar aqui representando quem

nos  concedeu  os  mandatos,  que  é  o  povo  de  Minas.  Para  o  povo  de  Minas,  a

racionalidade  administrativa  impunha  que  exigíssemos  que  esses  recursos

assegurassem a priorização da Linha 2. Foi só isso que pretendeu o PMDB. Mas

qualquer coisa que mude uma linha do que seu amo mandar é impossível de ser

praticada. E, para as pessoas não assumirem essa subserviência, essa incapacidade

de pensar o que é melhor para o povo de Minas, buscam-se as justificativas mais

estapafúrdias,  mais  incabíveis,  mais descasadas com a realidade,  na tentativa de

justificar  o  que  é  simplesmente  subserviência,  servilismo  e  sabujice.  É  isso  que

presidiu uma decisão equivocada da Casa, que impediu que pudéssemos priorizar

vinculando  o  empréstimo,  não  todo  o  montante  para  o  Barreiro,  mas  apenas  a

contrapartida. Essa atitude asseguraria o reinício das obras, a retomada do que é, de

fato,  prioridade.  Foi  só isso  que aconteceu,  nada mais  que isso.  Mais  uma triste

demonstração de subserviência, servilismo e sabujice. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, vassalagem é um governo que chega para

a Assembleia Legislativa - governo do qual tive a honra de fazer oposição -, com um

ofício determinando quem seria o Presidente da Assembleia de Minas e que o PSDB

e  o  PFL,  que  hoje  são  os  Democratas,  não  poderiam  participar  da  Mesa  do

Parlamento mineiro. Isso é que é relação de vassalagem, de sabujice, dizer isso de
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nós, que votamos sabendo perfeitamente o que estávamos fazendo e não aceitamos

esse encaminhamento. Ora, se quisessem mesmo fazer alguma coisa - já estão aí há

12 anos -, já teriam feito o ramal até o Barreiro, e tantas outras coisas. Na época, este

Parlamento  recebeu  ofício  do  Chefe  do  Executivo  dizendo  que  o  Presidente  da

Assembleia Legislativa deveria ser tal Deputado, nominou-o, e ainda estava escrito

que o PSDB e o PFL não poderiam ter lugar na Mesa da Assembleia Legislativa.

Nada como a história. Um pensador judeu dizia que o povo que não conhece sua

história não tem futuro. Conhecemos a nossa história. O Parlamento conhece a sua

história e não pode ser enganado. Isso aconteceu há poucos anos. Não quero mexer

no meu baú, porque ele tem muito mais coisas. Quero só lembrar isso. Essa atitude,

sim, é uma relação de vassalagem, é ficar de joelhos a outro Poder, diferentemente

do que sentimos.  Os Deputados do PSDB foram escalados pelo povo para fazer

oposição  naquela  época.  Permanecemos  quatro  anos  na  oposição.  Sofremos  13

CPIs  contra  o  PSDB.  Queriam destruir  o  nosso  partido.  Uniram-se Parlamento  e

Poder Executivo contra dois partidos, PSDB e PFL. Repito, permanecemos quatro

anos na Oposição. Não nos dobramos. Não aceitamos nada, diferentemente de hoje.

O povo de Minas me escolheu,  escolheu os  Deputados  da base para apoiar  um

governo  em  que acreditamos,  governo cuja  obra  temos  visto.  A nossa relação  é

diferente daquela outra relação. Não vale a pena lembrar. Há mais coisas no baú,

estão nos anais da Assembleia Legislativa. Tenho de confessar, até mesmo por minha

relação com a história, que gosto, às vezes, de pegar os anais - são livros grossos - e

acompanhar  alguns  feitos  nesta  Casa  naqueles  momentos.  Gosto  de  lembrar

algumas coisas que aconteceram; lembrar que alguns mudaram muito. É legal isso.

Sinto que mudei  em muitas coisas.  Vejo opiniões daquela época que não são as

mesmas de agora. Lembro-me bem dessa relação que existia entre o Parlamento e o

governo do Estado. Aí, sim, o governo do Estado mandava na Assembleia Legislativa,

diferentemente  da  situação  dos  excluídos,  dos  abandonados,  que  eram  os  da

Oposição.  Permanecemos  quatro  anos  na  Oposição,  enfrentando  perseguição,

pressão  permanente  contra  o  nosso  partido  nas  Prefeituras  do  interior.  O  nosso

governo fez o Proacesso, a Prefeitura do governo da Oposição está ligando o asfalto.

O  Caminhos  de  Minas  é  outro  projeto.  O  tempo  é  diferente,  a  relação  com  os
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servidores também é diferente. Minha mãe reclamava sempre, e eu tinha de ajudá-la,

pois recebia na sétima chamada, dia 29. Dava pena vê-la sofrendo naquele tempo.

Hoje, os tempos são outros. O nosso governo respeita os servidores e o Parlamento.

Como  Secretário  de  Estado,  vim  a  esta  Casa  prestar  contas  do  PPAG,  acatar

sugestões  da  Comissão  de  Participação  Popular  para  o  projeto  estruturador.  A

relação é diferente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, hoje é um dia de alegria para esta

Casa e para o cidadão de Belo Horizonte, cidade que comemora 115 anos, que é a

Capital de todos os mineiros, a terra que acolhe todos os que vêm do interior. Sempre

dizemos que Minas é a cara do Brasil. E se Minas é a cara do Brasil, Belo Horizonte é

o coração. Temos a alegria do mineiro do Norte, o empreendedorismo do mineiro do

Triângulo, enfim, as qualidades de todos os mineiros, de todas as regiões. Hoje, a

Assembleia colaborou, dando um passo importantíssimo para Minas Gerais e para

todos os mineiros, com a efetivação de novos projetos e novas obras para o metrô. É

isso o que temos de celebrar. Houve empenho de todas as bancadas, de todos os

Deputados de Belo Horizonte e de Minas Gerais que trabalham muito para o nosso

Estado  e  reconhecem  a  importância  da  Capital.  Esses  R$750.000.000,00  que  a

Assembleia  aprova neste  momento  para o  metrô  serão fundamentais  para  o  que

antes era um projeto, um sonho, seja agora efetivamente uma obra, na Savassi, no

Barreiro, no Calafate, na Pampulha. O importante é que o metrô voltará a andar em

Belo  Horizonte,  que  crescerá,  terá  novas  linhas,  novas  estações.  Novos  belo-

horizontinos serão atendidos, menos belo-horizontinos precisarão sair de casa para ir

ao trabalho utilizando os ônibus, apesar do novo BRT ser uma importante linha de

transporte público coletivo. Hoje é um dia de alegria e de celebração para todos nós,

belo-horizontinos,  para  todos  nós,  votados  em  Belo  Horizonte.  Deputado  Rogério

Correia, quero fazer um reconhecimento público: as obras serão construídas, devido

ao empenho de todas  as partes,  da  Presidente  Dilma,  que esteve aqui  em Belo

Horizonte,  prometeu  e  está  cumprindo  a  liberação de  recursos  para  o  metrô;  do

Governador  Anastasia,  que  segundo  a  própria  Presidente  foi  e  está  sendo  um

parceiro importante nesse processo;  e do Prefeito Marcio Lacerda,  que fez o que

muitos não fizeram, tirou o projeto da gaveta, dedicou-se, trabalhou, buscou, correu
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atrás, para que o metrô deixasse de ser apenas um sonho de expansão e se tornasse

uma realidade. Como Deputado majoritariamente votado em Belo Horizonte, como

belo-horizontino,  este  é  um  dia  histórico  para  a  nossa Capital.  Que bom  que os

recursos  são aprovados  no dia  dos  115  anos  da cidade.  Presente  melhor  que  a

garantia de recursos para as novas linhas do metrô não há. A decisão tem de ser

técnica. Se o melhor tecnicamente for concluir a Linha 2 neste momento - Calafate-

Barreiro -, que se conclua essa linha, porque os belo-horizontinos que moram em

toda essa extensão serão beneficiados. Na verdade, os belo-horizontinos de todas as

regiões em eventuais momentos de sua vida passarão por essa região e também

serão beneficiados. Se tecnicamente o mais recomendado for a Linha 3 do metrô,

que  vai  da  Lagoinha  à  Savassi  e  da  Lagoinha  à  Pampulha,  ou  seja,  a  Linha

Pampulha-Savassi,  que seja ela, então.  O importante agora é que a decisão seja

técnica, ajustada e de acordo com o melhor para que o projeto avance e saia do

papel, e que essa obra seja um presente para os belo-horizontinos. Belo Horizonte

ganha muito com esse investimento. Neste momento vejo que a Assembleia ajuda a

concretizar o maior presente desses 115 anos da cidade com a expansão do nosso

metrô. Tive a alegria de relatar esse projeto na Comissão de Fiscalização Financeira

e  quero  cumprimentar  cada  Deputado  e  Deputada  desta  Casa,  como também  o

governo de Belo Horizonte, o governo do Estado e o governo federal, pela união a

favor dele. É o presente que todos nós, belo-horizontinos queríamos e merecíamos

numa data tão especial: os 115 anos de Belo Horizonte.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, votei favoravelmente à emenda que

destina essa contrapartida ao Barreiro porque esse foi o compromisso que vi, aliás,

em todos os candidatos que disputaram a Prefeitura de Belo Horizonte. Todos eles

disseram que a prioridade era a Linha 2, Calafate-Barreiro, portanto não tem como

tergiversar. Depois, no final da campanha, vimos furar buraquinhos aqui, buraquinhos

ali e dizer que outra linha estava sendo posta. Isso foi para iludir o povo na ocasião,

como muito bem foi denunciado pelo Deputado Délio Malheiros. O compromisso de

todos era que o fundamental seria a linha do Barreiro. A Presidenta Dilma também

veio  a  Belo  Horizonte  e  garantiu  recursos  para  a  linha  do  Barreiro.  Por  isso  os

R$3.500.000.000,00 têm prioridade para essa linha. Foi isso que entendi, Deputado
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André  Quintão,  e  parece-me  que  em  Belo  Horizonte  o  entendimento  geral  foi

R$3.500.000.000  para  o  Barreiro;  porém,  Minas  Gerais  está  quebrada,  pois  o

Senador Aécio Neves quebrou Minas, e isso é preciso ser dito. Tanto quebrou, que

não existe contrapartida, Deputado Pompílio Canavez. O governo do Estado não tem

o dinheiro de contrapartida de R$750.000.000,00. Ora, se não tiver esse dinheiro, o

projeto se inviabiliza. V. Exa. foi Prefeito e sabe que sem contrapartida a obra não

pode ser feita. Então, a Presidenta Dilma abriu para o governo de Minas uma linha de

crédito barata.  Não é o juro exorbitante de que o Presidente Dinis  Pinheiro tanto

reclama, como ocorreu na época de Fernando Henrique Cardoso. Aquele juro que é

reclamado,  que deixou Minas numa situação difícil.  A Presidenta Dilma concedeu

juros ponderados e dentro da realidade. Aliás, a taxa de juros no Brasil caiu, como

também havia prometido a Presidenta Dilma. O Estado está aqui, por isso votamos

favoravelmente  a  se  fazer  um  empréstimo  para  a  contrapartida.  Então,  esses

R$750.000.000,00 são a  contrapartida  do  Estado que,  estando  quebrado,  precisa

solicitar um empréstimo à Caixa Econômica Federal. E é o que o Estado vai fazer. No

entanto,  é  preciso  que  nós,  da  Assembleia,  que  assistimos  a  todo  esse  debate,

demos a garantia de que isso será para o Barreiro. Essa era a emenda do Deputado

Vanderlei Miranda, que, aliás, recentemente fez uma audiência pública no Barreiro.

Todos foram lá e disseram que tinham compromisso com o Barreiro; até reiteraram

esse compromisso. A própria Prefeitura esteve lá e fez isso. Portanto, queria prestar

esse esclarecimento, porque acredito que seja importante. Votei pelo Barreiro, assim

como  participei  das  campanhas  pelo  Barreiro.  Agora  vem  Deputado  falar  sobre

análise  técnica  do Prefeito.  Por  quê? Por  causa dos  buraquinhos que ele  fez no

Centro? Parece que não se tem memória. Por falar nisso, a minha mãe tem uma

grande  memória.  Ela  se  lembra,  por  exemplo,  de  que,  na  época do  Governador

Azeredo, não se pagava o décimo-terceiro e de que o Itamar Franco, esse sim, pagou

14 salários no ano. Ele precisou pagar o décimo - o Deputado Pompílio Canavez era

bancário e lembra, na época do Sindicato dos Bancários -, depois de Azeredo ter

privatizado, vendido tudo - o Bemge, o Credireal, a Cemig -, depois de ter entregue

tudo a mando de FHC e do FMI. Aí, sim, o Itamar Franco parcelou o décimo terceiro

salário. É do que eu e a mãe do nosso nobre Deputado João Leite nos lembramos.
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Mas minha mãe tem uma memória anterior a isso: o décimo-terceiro, que deveria ter

sido pago pelo Eduardo Azeredo, do PSDB, não o foi. Essa verdade precisa ser dita.

E  aí  precisou  ser  parcelado.  De  lá  para  cá,  a  dívida  aumentou  e  chega  hoje  a

aproximadamente R$100.000.000.000,00, porque não há mais recursos do Estado

depois  da falência de Minas  Gerais.  Essas memórias  são realmente boas  de ser

usadas,  precisamos  reativá-las.  Repito:  votei  com  o  Barreiro  porque  acho  que  a

prioridade deve ser essa. Quero parabenizar a Presidenta Dilma, que colocou recurso

no  PAC,  conforme  prometido.  Aprovamos  o  recurso  para  o  governo  do  Estado,

mesmo sabendo que ele não tem dinheiro, que está quebrado. Foi a situação que

Aécio deixou para o Anastasia. Obrigado.

O  Deputado  Fred  Costa  -  Sr.  Presidente,  nobres  Deputados,  quero  chamar  a

atenção para o fato de que um dos pares desta Casa, como de praxe, vociferou aqui

com  altivez  e  fez  duras  críticas  ao  Governador  do  Estado  e  a  nós,  Deputados

Estaduais, que, em grande maioria, aprovamos o projeto, tal qual apresentado pelo

Governador.  Ele  nos  acusou  de  ter  enveredado  por  um  caminho  que  estaria  na

contramão  dos  desejos  do  povo  mineiro.  Quero  dizer  a  ele  que  todos  os  belo-

horizontinos  desejam  e  merecem  o  metrô,  todos  os  que  moram  na  Região

Metropolitana,  em  especial,  em  Contagem  e  Betim,  merecem  o  metrô.  Existe  o

projeto, e o metrô precisa chegar lá. Destaco a participação de todos os Deputados,

mas,  por  justiça,  quero  citar  a  Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Durval

Ângelo, que participaram ativamente das discussões juntamente comigo, que presido

a  frente  parlamentar  em  defesa  do  metrô.  Agora  esse  parlamentar  apresentou

números  aqui  que  não  condizem  com  a  verdade.  Concordo  com  os  que  me

antecederam que os R$750.000.000,00 que autorizamos aqui como empréstimo são

uma contrapartida. O que deve vir em maior volume deve ser, e tem obrigação de ser,

proveniente do governo federal. Acontece, nobres pares - e acredito que todos ficarão

indignados como eu - que no dia 23 de outubro - e isso está no “Diário Oficial” - o

governo federal liberou apenas R$211.000.000,00 para o nosso metrô. Já no dia 2 de

novembro, o mesmo Diário Oficial da União trouxe que para a cidade de São Paulo

foi  liberado R$10.000.000.000,00;  para  Salvador,  R$1.000.000.000,00.  Mas,  até  o

presente momento, para Belo Horizonte, repito, foram R$211.000.000,00. Será que,
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para o governo federal, São Paulo é tão mais importante que Belo Horizonte, que

Minas Gerais? Será que Salvador e a Bahia são tão mais importantes? Será que só

há trabalhador em São Paulo, em Salvador? Se o governo federal acelerar, tenho a

certeza de que o governo do Estado de Minas Gerais, que lidera o consórcio, vai

fazer a linha 2, Barreiro-Calafate; a linha 3, Lagoinha-Savassi; a linha 1, Eldorado-

Vilarinho. Ora, aqui estamos diante de uma discussão que é muito maior do que uma

disputa  partidária simplesmente.  Xangai  tem 420km de metrô,  com 162 estações;

Londres, 408km, com 270 estações; Nova York, 369 km, com 479 estações. Aqui em

Belo Horizonte temos um metrô que teve o início da sua operação em 1986 e, 30

anos depois, tem apenas 28,2km de extensão. Ainda há parlamentar que diz que o

governo de Minas não ama Belo Horizonte. Ele foi corajoso e fez aquilo que vários

Presidentes da República, vários Prefeitos não fizeram - liderar um consórcio que vai

viabilizar e fazer, me perdoe o trocadilho, o metrô andar finalmente. Mais do que isso,

quero aqui afirmar, quando estavam discutindo que a verba iria para o ramal X, Y ou

Z,  que  é  uma tremenda  bobagem.  A prioridade  é  modernizar.  O  metrô  de  Belo

Horizonte ficou parado 40 dias porque o governo federal paga mal o metroviário e já

ficou parado por  cinco vezes  este ano porque depende de modernização.  Então,

antes das linhas X, Y ou Z, tem de vir a modernização e o aumento do número de

trens, pois não comportam mais pessoas. Se hoje está saturado, é por uma questão

óbvia: se não há mais trem, não há modernização, portanto, não se chegará a lugar

nenhum.  Belo  Horizonte  está  fazendo 115 anos.  A Assembleia  Legislativa  dá  um

exemplo  aprovando  um  projeto  que  autoriza  R$750.000.000,00  para  o  metrô.  O

Governador  Anastasia  está  de  parabéns.  Esperamos  que  esse  dinheiro  seja

empregado e que o sonho se torne realidade, porque é necessidade premente de

nós, belo-horizontinos, e dos mineiros o investimento em metrô. Esperamos, ainda,

que sejam utilizadas aqui outras tecnologias. O BRT já está acontecendo, bem como

o monotrilho. O que não pode é a cidade continuar com esse problema crônico de

transporte público coletivo e de mobilidade urbana. É inadmissível, também, que o

governo federal,  para finalizar  a  minha fala,  invista  R$10.000.000.000,00 em São

Paulo,  R$1.000.000.000,00  em  Salvador  e  apenas  R$211.000.000,00  em  Belo

Horizonte. Mas nós, belo-horizontinos, continuamos com a nossa fé, com o nosso
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amor ao Brasil, esperando que o governo federal invista um pouco mais e melhore a

nossa  qualidade  de  vida.  Antes  de  qualquer  coisa,  também  somos  brasileiros,

amamos o Estado e a nossa cidade.

A Deputada Maria Tereza Lara -  Deputado Fred Costa, antes da sua presença,

cumprimentei-o, publicamente, por ser o Presidente da Frente Parlamentar Pró-Metrô.

Solicitamos a inclusão de Betim e de Contagem, e foi imediatamente aceita por V.

Exa.  Lembro,  Deputado  Fred  Costa,  duas  questões.  Primeiramente,  cumprimento

Belo Horizonte por seus 115 anos. A cidade tem uma longa história de muitas lutas e

muitas vitórias também. Lembro, ainda, Deputado, que, recentemente, inclusive em

nosso pronunciamento, dissemos que, por meio da Metrominas, o governo do Estado

abriu licitação para a elaboração dos projetos executivos, para a qual solicitamos,

inclusive, o apoio desta Casa. Apesar de todas as conversações do Município de

Betim, por intermédio da Prefeita Maria do Carmo e suas lideranças, com o Secretário

Carlos  Melles,  com  o  Secretário  Adjunto,  que  foram  superacolhedores,  não

conseguimos incluir Betim nesse primeiro momento na licitação, também ponderamos

que acreditamos ser em função do momento político, que isso não poderia acontecer.

Esperamos, Deputado Fred Costa, que, agora, com o apoio dos 77 Deputados desta

Casa, sei que já há o apoio de V. Exa. que se manifestou, haja a inclusão de Betim no

projeto executivo. Mas, Deputado, por que não foram liberados mais recursos, de

R$3.100.000.000,00  a  R$3.500.000.000,00,  para  a  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte? Porque ainda aguardamos o projeto executivo. Esse é o fato. A votação

por unanimidade desse empréstimo, Presidente Dinis Pinheiro, significa que, quando

se trata do bem comum de nosso Estado, a Situação e a Oposição têm dado sua

contribuição. Como já se disse, esse projeto trata da contrapartida de Minas Gerais.

O Deputado João Vítor Xavier disse muito bem que é uma parceria dos governos

federal, estadual e municipais, com mais de R$3.000.000.000,00 do governo federal e

R$750.000.000,00 do governo estadual, além da parte dos Municípios. Reitero que é

importante  que  esta  Casa  una  seus  esforços  para  agilizarmos  as  questões

burocráticas com a elaboração do projeto executivo, de modo que os recursos para a

execução da obra sejam liberados. Foi por isso que os recursos ainda não saíram.

Por meio da Metrominas, o governo do Estado já tomou as providências, e só falta
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incluir Betim. Então, queremos pedir, de público, o apoio desta Casa para que Betim

seja incluída na licitação para a elaboração do projeto executivo. A Prefeita Maria do

Carmo fez uma série de gestões junto ao governo federal e, com outras lideranças de

Betim, como o Deputado Federal Reginaldo Lopes, e o apoio da bancada de Minas,

conseguiu que Betim recebesse R$15.000.000,00 para o projeto executivo. Então, a

união de esforços é realmente importante; sem ela, o metrô não sai,  e o metrô é

importante para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr.  Presidente, não é uma obstrução, mas um

assunto de tamanha importância exige uma palavra deste Deputado, até porque sou

um defensor do transporte público eficiente, para resolver o problema da mobilidade

urbana de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Mas, nesta declaração, trato

especificamente  da  emenda  apresentada  por  um  parlamentar  desta  Casa  para

destinar  todos os  recursos  da  contrapartida  do Estado apenas à  Linha 2.  É  bem

provável que esse nobre parlamentar desconheça o que foi acordado entre o governo

do Estado, as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e o governo federal. Apesar

de certo atraso e inércia por parte do governo federal ao longo dos últimos oito anos,

especialmente  durante  os  anos  do  mandato  do  Presidente  Lula,  hoje  temos  um

acordo,  e,  como  fruto  dele,  criou-se  uma  empresa,  Deputado  Paulo  Guedes,

chamada Metrominas, que irá gerir esses recursos e, após a sua construção, o metrô

de Belo Horizonte e da região metropolitana. E será uma gestão conjunta, porque,

dessa  empresa,  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  detém  35%  e  a  Prefeitura  de

Contagem, 10%. Mas, na verdade, queria apenas ressaltar o desconhecimento desse

nobre parlamentar que colocou esta Casa até certo ponto em dúvida. Deveríamos

votar a favor do metrô, da expansão de todas as linhas e da reformulação da Linha 1,

ou  trabalharíamos  apenas  pela  Linha  2?  Para  reformar,  ampliar  e  melhorar  o

atendimento  da Linha 1,  já  existente,  com mais  de  28km de extensão,  ligando a

Estação  Vilarinho,  em  Venda  Nova,  à  Estação  Eldorado,  em  Contagem;  para

promover a expansão da Linha 1, até o Barreiro, criando a Linha 2, do Calafate ao

Barreiro; e para construir também a Linha 3, da Savassi à Pampulha, são necessários

recursos,  Deputado  Leonardo  Moreira  -  também  defensor  de  uma  revolução  na

mobilidade urbana de Belo Horizonte e da Região Metropolitana -, aproximadamente
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de R$3.500.000.000,00. É aproximadamente esse valor que é necessário para que

todas essas soluções sejam colocadas em prática.  Reformulação da Linha 1, que

hoje  já  transporta  220 mil  passageiros  por  dia,  e  não transporta  mais  porque os

vagões que ali transitam são antigos, pesados, e precisam de mais espaço para sua

frenagem. Por  causa disso eles  têm que andar  com velocidade menor  e acabam

tendo menos agilidade.  Então,  tão importante quanto  fazermos a linha que liga o

Calafate  ao  Barreiro,  que é  necessária  para  atender  a  uma importante região  da

cidade, é a reformulação da Linha 1, para que os passageiros que hoje já utilizam o

metrô tenham maior comodidade e maior celeridade no ir e vir,  de suas casas ao

trabalho, do trabalho para casa, e no uso do metrô como opção de lazer. Mais do que

isso, precisamos pensar na Linha 3, nessa linha tão sonhada que ligaria a Savassi à

região da Pampulha, pois, nos horários de pico, as principais vias e corredores da

cidade ficam praticamente intransitáveis. Seria e será uma opção a Linha 3, depois de

instalada,  até  mesmo  para  que  os  turistas  e  aqueles  que  precisam  chegar  ao

Aeroporto de Confins façam suas viagens de metrô até a Estação Vilarinho, e dali se

desloquem,  utilizando  táxi  ou  até  mesmo,  quem  sabe?,  aerotrem,  que  ligaria  a

Estação Vilarinho até o Aeroporto de Confins. Essa é uma proposta que temos e já

levamos  ao  Luiz  Antônio  Athayde,  Subsecretário  de  Assuntos  Internacionais,  que

cuida da situação do aeroporto, por parte do governo do Estado. Então, muito me

assustou a apresentação, por parte de um parlamentar, de uma emenda querendo

dividir  esta  Casa,  dizendo que  somos pró-Barreiro,  e  os  que votarem contra  são

contra o Barreiro. Não existe isso. Com essa contrapartida de R$775.000.000,00 do

governo  do  Estado,  mais  o  dinheiro  comprometido  pelo  governo  federal  e  a

participação  das  Prefeituras  de  Belo  Horizonte  e  Contagem,  faremos  a  Linha  2,

Calafate-Barreiro;  a  Linha 3,  Pampulha-Savassi,  Deputado Leonardo Moreira;  e  a

Linha 1 será reformulada, trazendo aquilo que é necessário: celeridade, agilidade e

segurança àqueles que transitam hoje e que sofrem com a baixa velocidade, devido

aos vagões antigos que são utilizados na Linha 1, que liga Vilarinho ao Eldorado.

Estão  estreando  a  campainha  este  ano,  Presidente.  Muito  obrigado  pelo  tempo

concedido.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  1.449/2011, do
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Deputado Inácio Franco,  que institui  medidas antipoluentes a serem adotadas em

relação aos veículos de transporte coletivo do Estado. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão

de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão

de Justiça, e com a Emenda nº 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados

que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.449/2011 com as Emendas nºs

1 e 2. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.527/2012, do Governador do Estado,

que  dispõe  sobre  a  transferência  da  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da

Secretaria de Estado de Defesa Social para a Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Administração Pública

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma  do  Substitutivo  n° 1,  da  Comissão  de  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discuti-lo,  o  Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente,  colegas Deputados e Deputadas,

realizamos até agora um bom acordo para a votação dos projetos na pauta da tarde.

Não conseguimos votar apenas na reunião da tarde, mas certamente permanece o

acordo, e votaremos os projetos que estão na pauta. Queria anunciar alguns acordos.

Alguns projetos merecem uma discussão maior, assim como mereceu, por exemplo, o

projeto anterior sobre o empréstimo referente ao metrô, que acabamos de aprovar e

que suscitou um bom debate entre a base do governo e a Oposição. Penso que o

Parlamento é isso mesmo. Precisamos aprofundar os debates até para clarear os

posicionamentos  que  houve.  Na  questão  do  metrô,  podemos  avançar  algumas

premissas.
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Em relação àquele projeto, parabenizo, mais uma vez, a Presidenta Dilma, que pôs

à disposição o recurso do PAC - aliás, parabenizo-a pelo recurso do PAC, que é o

fundamental  -,  assim  como o  Deputado  Gustavo Valadares  pelo  pronunciamento.

Muitas vezes não se entende direito o que é o PAC. Na verdade, o PAC é exatamente

a aceleração do crescimento. Quer dizer, é o Estado pondo recurso na infraestrutura

para  o  desenvolvimento  do  Brasil.  Isso  tem  aspectos  econômicos  e  sociais

fundamentais. O PAC Mobilidade Urbana é um desses.

Às vezes ouço declarações injustas. Queria polemizar um pouco com o Deputado

Fred Costa, que disse aqui que a Presidenta Dilma não fez aplicação alguma dos

recursos do governo federal e fez uma crítica veemente a ela como não aplicadora de

recursos em Minas Gerais e Belo Horizonte. Sinceramente, Deputado Fred Costa,

considero  injusto  que  diga  isso  da  Presidenta  Dilma,  sendo  V.  Exa.  oriundo  da

Câmara Municipal e tendo conhecimento de Belo Horizonte.

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  digo  de  cadeira  que  não  há  obra  alguma  de

mobilidade urbana em Belo Horizonte que não tenha recurso predominantemente do

governo federal, seja por meio de financiamento, seja de recursos do PAC Mobilidade

Urbana.  Assim  sendo,  temos as Avenidas Antônio  Carlos  e Cristiano Machado,  a

Linha Verde,  que foi  feita com financiamento do governo federal,  mas que muitas

vezes é tida... Todas as obras têm recursos do governo federal. Deputado Bonifácio

Mourão, é justo que tenham, porque o governo federal tem as suas obrigações com o

Estado e o Município. Só que uma declaração como a do Deputado Fred Costa, de

que  não  há  investimento  do  governo  federal  e  de  que  a  Presidenta  Dilma  não

investe... Ora, isso sim, Deputado João Leite, é jogar para a plateia - aliás, aí é jogar

para a plateia do Palácio da Cidade Administrativa. Há plateias e plateias. Pode-se

jogar para a plateia do governo do Estado, do Governador Aécio Neves, Senador

Aécio Neves. Esse é um tipo de jogada. Como dizer que não há recursos do governo

federal,  da  Presidenta  Dilma  em  Belo  Horizonte?  Deputado  Fred  Costa,  são

R$3.500.000.000,00 para o metrô. Além disso, os R$700.000.000,00 que acabamos

de aprovar agora serão de empréstimo, porque o governo está sem dinheiro para a

contrapartida.

A Presidenta Dilma abriu uma linha de crédito para os Estados. É sobre isso que
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estamos falando. Então esse tipo de declaração não é justo com a Presidenta Dilma.

Na verdade, é muito mais obedecer à ordem do Senador que faliu e quebrou Minas e

quer criar uma polarização que não é boa para o Brasil nem para Minas Gerais.

Aliás, Deputado André Quintão, o Senador que quebrou Minas ontem tentou adiar a

votação da Medida Provisória nº 579, aquela que baixará a conta de luz. O Senador

entrou  com requerimento.  Deputado Pompílio  Canavez,  às  seis  horas não queria

aprová-la. No entanto, felizmente, o PT, o PMDB e os partidos aliados, que, aliás, lá

são também o PDT, o PSB e o PP, derrotaram o Senador Aécio Neves. Portanto,

haverá conta de luz mais baixa no Brasil e em Minas Gerais apesar de o Senador ter

feito toda a intervenção contrária.

Então queria, em primeiro lugar, dizer que o debate é justo de ser feito. Mas com a

declaração de que a Presidenta Dilma não investe em Minas, não investe em Belo

Horizonte realmente não concordo. É injusto, Deputado Pompílio. Os Deputados que

estão aqui, como o nosso Deputado Paulo Guedes, do Norte de Minas, se lembram

do tempo em que não conseguíamos ir a Montes Claros, pois havia apenas buracos

na estrada. O ex-Presidente Lula assumiu o governo, e hoje a estrada para Montes

Claros está um tapete. Hoje, Deputados e Deputadas, há obras em todas as rodovias

de  Minas  Gerais.  Há gargalos? Sim;  já  disse  isso  aqui.  A BR-381,  por  exemplo,

embora  não  esteja  esburacada,  é  uma  estrada  inviável  do  ponto  de  vista  da

modernidade. Teremos de duplicá-la, e a Presidenta Dilma anunciou recursos no PAC

para  isso,  assim  como anunciou  os  recursos  do  Anel  e  do  metrô,  o  que já  está

cumprindo.  Podem  ficar  tranquilos,  pois  esses  recursos  do  PAC  sairão,  porque

significam investimento para Minas Gerais.

Então, Deputado Fred Costa, permita-me fazer essa crítica construtiva a V. Exa.,

para que, quando fizer uso do microfone, tenha mais cuidado e seja mais justo com a

nossa  Presidenta  Dilma,  para  não  parecer  que  Minas  Gerais  não  agradece  as

intervenções que o governo federal faz. Posso até concordar com o argumento de

que é sua obrigação fazê-lo, mas dizer que não faz é outra coisa. Pode dizer que é

obrigação dela, que eu até fico calado, porque, de fato, é obrigação. Realmente todo

governo federal tem obrigação. Mas acho que Fernando Henrique nem a obrigação

fez. A Presidenta Dilma e o ex-Presidente Lula cumprem uma obrigação, mas o ex-
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Presidente Fernando Henrique nem a obrigação fez. Aqui era tudo buraco. Lembram

quando  íamos  para  Montes  Claros?  E  as  estradas  do  Sul  de  Minas,  Deputado

Pompílio? O que eram as estradas do Sul de Minas na época de Fernando Henrique

Cardoso?

O Deputado  Lafayette  de  Andrada (em aparte)  -  Queria  lembrar  a  V.  Exa.  que

estamos  discutindo  o  Projeto  de  Lei  nº  3.527,  que  trata  da  transferência  da

Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas,  da  Secretaria  de  Defesa Social,  para  a

Secretaria  de  Esportes  e  da  Juventude.  Esse  é  o  tema do  projeto  que  estamos

discutindo agora.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado,  Deputado.  Agradeço a V.  Exa.  a

lembrança, mas fiquei entusiasmado com o debate anterior e quis corrigir algumas

injustiças. Retomarei a discussão do projeto, porém, antes disso, concederei aparte

ao Deputado Pompílio Canavez e, depois, ao Deputado Fred Costa.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Antes de V. Exa. voltar à discussão do

Projeto de Lei nº 3.327, queria aproveitar para concordar com o que estava dizendo

agora  há  pouco.  Realmente,  há  alguns  dias,  tivemos  oportunidade  de  lembrar  o

tempo anterior ao governo Lula, o tempo do Fernando Henrique, o tempo do Azeredo,

em  que  era  impossível  transitar  nas  estradas.  Havia  buracos  no  acostamento,

aguardando a vez de entrar para a estrada. Na região em que nasceu, Deputado

Doutor Wilson, em São João del-Rei, a BR-265 era intransitável, passando pela Zona

da  Mata,  chegando  às  vertentes.  Hoje,  até  chegar  ao  Sudoeste,  a  BR-265  está

completamente transitável, é uma estrada boa. Ainda precisa ser feita a terceira pista

em  alguns  lugares,  mas,  de  longe,  é  incomparável.  Ainda  comparando  e  falando

sobre o que o Deputado Rogério Correia está dizendo, há muitas estradas na nossa

região possíveis de transitar, como a BR-491, a BR recém-criada e asfaltada no final

do governo do ex-Presidente Lula e da Presidenta Dilma, a qual liga a cidade de

Guaxupé, passando por São Pedro da União, a São Sebastião do Paraíso. Enfim, são

muitas  as  rodovias  hoje  possíveis  de  transitar,  com  tantos  carros  que  existem

atualmente.  O  ex-Presidente  Lula  recuperou a  economia do  nosso Brasil.  Hoje  é

possível andar nos carros que os trabalhadores estão podendo comprar, nas estradas

que recuperamos no governo do PT.
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Queria aproveitar para dizer que, durante as falas de hoje, ficou nítido um ataque

que tem sido feito pela mídia, por quem não aceita de ter perdido três eleições para o

operário Lula. Alguns não se conformam com isso.

Então, a ordem agora é bater no Lula e na Dilma. A ordem é bater sem piedade.

Nesses anos todos, desde 1989, não houve um dia em que essa grande mídia e a

direita  não quisessem bater no Presidente Lula,  não quisessem destruí-lo.  Mas o

povo  está  junto  com  o  Presidente  Lula  e  com  a  Dilma.  Não  adianta  a  grande

imprensa, a grande mídia, o PSDB, não adianta a direita deste país querer destruir a

história desse operário, a história do Lula, não adianta querer desconstruir. Hoje já

nos  acostumamos  com  isso,  porque  todos  os  dias  há  um  verdadeiro  ataque  ao

grande brasileiro, ao melhor Presidente que este país já teve, o Presidente Lula, e

agora à Presidenta Dilma, que também está fazendo um grande bem para o nosso

Estado. Todas as semanas neste ano aprovamos empréstimos do governo federal, da

Presidenta Dilma, para o governo do Estado.

Queria concluir o meu aparte antes de V. Exa. voltar à discussão do projeto de lei,

dizendo que realizamos na semana passada audiência pública com os comitês de

bacia  porque  o  governo  do  Estado  não  vem  cumprindo  a  lei  do  Fhidro,  que

estabelece o repasse do recurso aos comitês de bacia, que estão desistindo, estão

perdendo a fé. O comitê de bacia é muito importante para recuperar rios e bacias, as

águas do nosso Estado.

Ontem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, cujo Presidente é o Secretário

de Meio Ambiente, Dr. Adriano, confirmou o que dissemos aqui na audiência pública

da semana passada. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos suspendeu o edital

do Fhidro por não acreditar  mais. Entre outras coisas, disseram que é impossível

continuar o trabalho dos comitês em defesa do meio ambiente e das águas do nosso

Estado.  Segundo  avaliação  dos  conselheiros,  os  problemas  que  impedem  são

contingenciamento  da  conta  vinculada  do  Fhidro,  os  recursos  não  têm  sido

repassados aos comitês; o conteúdo do edital é firmemente questionado por, entre

outras coisas, elevado grau de subjetividade dos critérios de avaliação dos projetos.

Isso é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos que está dizendo, não é o PT,

não é o Deputado Rogério Correia nem o Deputado Pompílio Canavez, é o Conselho
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Estadual de Recursos Hídricos, presidido pelo Secretário Adriano. Outra razão é que

representantes governamentais  afirmam que a sociedade não sabe fazer projetos,

não acreditam na sociedade, não acreditam que os comitês saibam fazer projetos.

Uma  denúncia  feita  pelo  Conselho  ontem  é  que  a  Prefeitura  não  tem  mais

comparecido às suas reuniões porque não acredita mais na gestão do Fhidro. Outra

denúncia é que os projetos aprovados desde 2008 não receberam recurso financeiro

do  governo  do  Estado,  recurso  do  Fundo,  recurso  público,  que  não  pode  ser

contingenciado. Há uma estimativa de que cerca de R$335.000.000,00 sejam o saldo

escondido,  o  saldo  do  Fhidro  que  ninguém  sabe  onde  está.  O  próprio  Conselho

Estadual de Recursos Hídricos, que é presidido pelo Secretário de Meio Ambiente,

disse que não sabe onde estão os R$335.000.000,00 que deveriam estar no Fundo e

ter sido liberados para os comitês de bacia.

Deputado  Rogério  Correia,  Deputadas  e  Deputados,  vejam  como  o  Conselho

Estadual  de Recursos Hídricos terminou a reunião de ontem, uma reunião oficial:

dizendo que há falta de transparência por parte do governo do Estado, na figura da

Seplag, em relação aos recursos do Fhidro.

A decisão de suspender o edital foi tomada por unanimidade.

Por isso, Deputado Rogério Correia, antes de retomar o debate sobre o projeto de

lei, queria fazer essas considerações. O Brasil está do lado do Presidente Lula, está

do lado da Presidenta Dilma. Foram três eleições. Vocês terão de se acostumar com

isso porque, em 2014, de novo a Presidenta Dilma será a Presidenta e continuará

emprestando dinheiro para o governo do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Pompílio  Canavez. Antes de

entrar no assunto, sempre contribuindo muito para nosso debate, gostaria de ouvir as

palavras e as opiniões do Deputado Doutor Wilson Batista.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputado, muito obrigado por me

conceder aparte. Gostaria apenas de esclarecer algumas dúvidas que tenho, não em

relação à Presidente Dilma ou ao ex-Presidente Lula, mas em relação às ações de

planejamento  do  governo  federal,  nos  últimos  10  anos.  Quero  esclarecer  alguns

detalhes. Ouvimos todos os discursos, mas algumas ações não ficam claras para o

povo brasileiro.  A Presidenta Dilma e o ex-Presidente Lula falam na Comissão da
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Verdade,  numa memória do passado muito lúcida, como V.  Exa.  muito bem disse

aqui.  Essa Comissão visa desvendar  as  verdades do passado,  mas por  que não

desvendar  as  verdades  tão  brutalmente  presentes  hoje,  que  são  covardemente

paralisadas em nosso momento? Discutimos muito os governos do passado, mas

quanto à memória do presente, aos erros que hoje ocorrem no governo federal, a

resposta é sempre a mesma, não sabem de nada. Não sabem de nada do próprio

governo. Queremos desvendar os detritos, as irrelevâncias do passado. Por que não

desvendar a realidade atual? Não é mais importante prever erros futuros que ficar

discutindo erros passados? O governo atual tem muita memória do passado, mas não

do presente.

Hoje todos testemunhamos, diariamente, pela imprensa, os erros que ocorrem no

âmbito do governo federal. O valor gasto pelo governo federal com as bolsas para

isto e para aquilo,  que são muito importantes para nossa população, que é muito

carente, é infinitamente menor que o que vai pelo ralo da corrupção. Refiro-me a

todos os gastos com bolsas.

Gostaria  de  saber  também  qual  planejamento  que  o  Brasil  tem  feito  de

infraestrutura? Para mim, ninguém está gastando neurônios, no âmbito do governo

federal, para um planejamento tributário decente, para um planejamento de nossas

metrópoles e de nossas favelas, que estão cheias de esgotos a céu aberto. Não há

um planejamento viário para as metrópoles. Todas as grandes cidades hoje estão

intrafegáveis.  Vamos  receber  a  Copa  do  Mundo  em  2014  com  promessas  de

infraestrutura.  Na  verdade  não  estamos  vendo  nenhuma  dessas  promessas  ser

concretizada. O imaginário trem-bala quando sairá? A Usina de Belo Monte, que está

se tornando um dinossauro, para que servirá no futuro? E a transposição das águas

do São Francisco? São inúmeras obras megalomaníacas, que não saíram do papel.

Precisamos  desesperadamente  de  obras  de  infraestrutura,  que  sejam

verdadeiramente  importantes  para  o  País,  importantes  para  as  grandes  cidades.

Precisamos de metrôs e trens, de tráfego decente para as pessoas. Precisamos de

um  transporte  público  decente,  não  como  o  que  hoje  temos.  Precisamos  obter

respostas para essas incoerências do dia a dia do governo federal.  Não podemos

ficar aqui discutindo governos do passado, de Fernando Henrique Cardoso ou de
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quem quer que seja.

O importante é que hoje o Brasil tem uma fortuna nas mãos, porque é o país que

mais  cobra  impostos  no  mundo,  uma verdadeira  fortuna  para  ser  administrada  e

trazer obras importantes. Este nosso país, que é a 6ª economia mundial, deve ser um

país que verdadeiramente dê qualidade de vida para as pessoas, dê uma saúde de

qualidade para os brasileiros. E não o que vimos há 15 dias, no Rio de Janeiro: o

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que foi inaugurado pela Presidenta,

não está atendendo aos pacientes. Vimos ali mais de mil pacientes enfileirados na

rua, num calor de 37°C, para uma provável consulta daqui a seis meses. São essas

incoerências que hoje estamos debatendo.

Não estamos aqui criticando o governo de Lula nem de Dilma, mas o fato de que

nosso país precisa planejar para o futuro. São essas as questões. Hoje o que vemos

são leis feitas pelo governo federal, como uma lei recente da Presidente Dilma, que

obriga  que  os  pacientes  com  câncer  sejam  tratados  em  até  60  dias.  O  padrão

internacional é que os pacientes sejam tratados em até 30 dias. Mesmo com essa

obrigatoriedade aos Municípios e aos Estados, o paciente, quando tiver o diagnóstico

de câncer, vai acabar tendo de recorrer à Justiça para ter esse atendimento garantido

em 60 dias, porque não temos hospitais suficientes, não temos recursos na saúde,

para atender a todos esses pacientes apenas em 60 dias. Então, é preciso, sim, que

o governo federal saiba planejar, saiba construir o nosso futuro, dando importância

aos principais desafios sociais de hoje, e que não viva apenas escondido atrás do

Bolsa Família, e de tantas bolsas. Com a nossa fortuna, sabidamente somos a 6ª

economia mundial, temos condição, sim, de ser um povo muito mais feliz, com mais

vida, com mais qualidade e com mais liberdade. Eu gostaria de ter uma clareza sobre

essas incoerências.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Doutor Wilson. V. Exa. é

sempre muito claro nas suas posições, das quais tenho divergências profundas, mas

sempre respeitei  a  sua opinião.  Todo ponto  de  vista  é a  vista que se  vê  de  um

determinado  ponto.  Queria  exemplificar  para  vocês  com  números.  Números  são

importantes também para fazermos um balanço daquilo que enxergamos, daquilo que

é a verdade de milhões de pessoas em um país tão gigantesco.
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Felizmente, Doutor Wilson, ficaram prontos agora os dados do IBGE, referentes à

desigualdade social e à renda, em que o Instituto fez todo um apanhado da última

década,  do  que  o  Brasil  avançou  ou  não  avançou.  Isso  talvez  deixe  as  nossas

diferenças  mais  claras,  porque  são  dados  que  o  IBGE,  repito,  apresentou.  Ele

revelou, por exemplo, que as desigualdades no Brasil se reduziram na última década,

em  razão  da  valorização  do  salário  mínimo,  do  crescimento  econômico  e  dos

programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.  Isso foi medido pelo

IBGE e significa que o Brasil hoje não é tão desigual como era na época do PSDB,

em que V. Exa era tão acrítico. Mas diminuímos muito a diferença e a desigualdade

social. Esses são dados postos pelo IBGE, por meio de pesquisa, aliás, não é por

pesquisa, mas por meio de todo o levantamento de dados no Brasil. Por exemplo, o

Coeficiente de Gini, que é o índice que mede a distribuição de renda. Quanto mais

próximo de 1, maior a desigualdade. Passamos de 0,559 para 0,508, que é o valor

mais baixo atingido em 30 anos. Portanto, dividimos renda e fizemos mais igualdade

social.  Esse é um índice importante, um índice de distribuição de renda, que não

havia na época do PSDB, do Presidente Fernando Henrique. O IBGE nos serve para

comparar dados e entra em contradição com os dados que V. Exa. forneceu.

Entre 2001 e 2011, os 20% mais ricos da população diminuíram sua participação de

63,7%  para  57,7%  das  rendas,  enquanto  os  20%  mais  pobres  aumentaram,

passaram de 2,6% para 3,5%. Isso explica porque os mais ricos são os que têm

maior  rejeição ao ex-Presidente Lula.  Quando digo mais rico, refiro-me aos muito

ricos.  Os  mais  pobres  se  aproximam  do  governo  do  ex-Presidente  Lula  e  da

Presidenta Dilma, porque está havendo divisão de renda.

Nesse período, a razão entre a renda familiar “per capita” dos 20% mais ricos em

relação  aos  20%  mais  pobres  caiu  de  cerca  de  24%  para  16,5%.  Estamos

governando para os mais pobres. Isso a Presidenta Dilma e o ex-Presidente Lula

disseram que iam  fazer.  O  IBGE confirmou  essa evolução.  Depois  vou passar  a

palavra ao Deputado André Quintão, que entende muito bem disso, pois é a área em

que ele atua como assistente social de profissão.

A melhora dos rendimentos do trabalho e da redução da desigualdade foi enorme,

como se constata em relação à cor e à raça. Do 1% dos mais ricos em 2001, pretos
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ou pardos representavam 9,3%, e o índice passou para 16,3%. Passamos a olhar

também os  negros  e  os  pardos que eram desalojados  da  sociedade.  São dados

importantes de divisão de renda por meio de classes sociais e também da raça, o que

é fundamental. Com isso havíamos nos comprometido.

A proporção  de  pessoas  de  16  anos  ou  mais  ocupadas  em  trabalhos  formais

aumentou de 45,3% para 56% em uma década. Os mais jovens passaram a ter mais

empregos, apesar de toda a crise na Europa. Eu poderia citar os dados do IBGE em

relação a homens e mulheres, pois melhoramos a relação de igualdade. Quanto à

educação,  foi  verificado  aumento  de  frequência  nos  três  níveis  de  ensino,

especialmente na educação infantil.  O ensino médio permanece com uma taxa de

frequência líquida abaixo da desejada, apesar do aumento significativo nos últimos 10

anos. Esses são indicadores do IBGE.

Já os indicadores de desigualdade social apontam para um aumento significativo

das oportunidades de se possuir um diploma de ensino médio. Isso é muito distinto

da  época  de  Fernando  Henrique  Cardoso  e  do  projeto  neoliberal.  Quando  falo

Fernando  Henrique  Cardoso,  nada  contra  o  ex-Presidente,  estou  medindo  os

projetos, o neoliberal, que é o projeto de mercado, e o projeto da ação do governo

para distribuir renda e melhorar os indicadores sociais, que é justamente do que trata

essa questão.

O percentual de crianças de até 5 anos escolarizadas cresceu de 25,8% em 2001

para  40,7% em 2011.  Se considerarmos  apenas as  crianças de  4 e  5  anos  que

passaram  a  fazer  parte  da  escola,  são  77,4%.  Olhem  que  índice  belíssimo

conseguido pelo governo do PT, como vocês costumam dizer. Isso foi conseguido não

apenas no governo do PT, mas também no governo dos partidos aliados. Foi uma

construção belíssima.

Relativamente à saúde e ao saneamento, a expectativa de vida do brasileiro subiu

para  74  anos  e  29  dias.  A  elevação  anual  tem  sido  de  três  anos  em  média.

Comparado ao ano de 2000, houve um aumento de 3,65 anos. A taxa de incidência

média nacional de dengue disponibilizada na Datasus de 2009, último ano de que se

dispõe de informação sistematizada, foi de 204,3 casos por 100 mil habitantes. Houve

um decréscimo de 9,6% em relação a 2001, quando ainda governava o PSDB e o seu
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projeto neoliberal. Para a tuberculose, a taxa de incidência se mostrou mais estável

no período, apresentando mesmo assim uma redução média de 10,3% no País em

relação ao governo neoliberal de Fernando Henrique.

Em 2011, quase 70% dos lares tinham acesso ao saneamento, à água e coleta de

lixo. O cenário em 2001 era de 61,7%. Portanto, avançamos quase 10% em relação

ao saneamento, à água e à coleta de lixo, embora muito ainda tenha que se avançar.

O PNAD mostrou que 50,1% dos domicílios urbanos com rendimento médio de até

meio salário mínimo “per capita” tinham saneamento adequado, o que representa um

crescimento  de  18,4%  em  relação  a  2001.  Foi  bom  que  V.  Exa.  tocasse  nesse

assunto,  porque  tenho  em  mãos  um  estudo  do  IBGE mostrando  que  as  favelas

melhoraram, assim como as rodovias. Não há comparação. Comparar o período da

última década de Lula e Dilma com o governo neoliberal é covardia. Por que a Dilma

criou a Comissão Nacional da Verdade, para ver o passado? O passado precisa ser

lembrado,  para não ser  repetido.  A ditadura militar  foi  um dos maiores problemas

deste país, porque não permite que mais de uma geração se forme no processo

democrático.  Temos  de  ficar  vigilantes.  Deputado  Doutor  Wilson,  V.  Exa.  é  mais

jovem, não viveu esse período. Às vezes, não sabemos a dimensão do regime militar,

independentemente de coloração partidária. Mas é preciso dar ao fato uma dimensão

importante, especialmente nos dias de hoje. O Deputado Pompílio tem toda a razão.

O Supremo Tribunal  Federal  e a grande imprensa estão  se enveredando por  um

caminho  equivocado  de  tentar  criminalizar  um  partido  político  e  os  movimentos

sociais, dizendo que tudo o que formamos e consta nos dados do IBGE não vale

nada  para  retomar  um  determinado  passado.  A partir  disso,  até  conspiração  de

golpes começa a surgir no Brasil.

É preciso lembrar o significado da ausência da democracia. O Pompílio tem razão,

isso é algo extremamente sério. O que tentam fazer hoje com o ex-Presidente Lula,

falando mentiras... A palavra de Marcos Valério vale mais do que a do ex-Presidente

Lula,  a palavra de pessoas que estão desesperadas porque pegaram 40 anos de

cadeia vai à imprensa e à grande mídia, que está com medo de ser regulamentada,

porque tem medo de dividir a renda de suas empresas... Isso não pode se sobrepor

ao processo democrático. Não se pode descriminalizar uma pessoa que fez isso, não
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se  pode  fazer  o  que  a  mídia  vem  fazendo,  juntamente  com  o  Superior  Tribunal

Federal,  o  chamado  partido  da  imprensa golpista,  para  golpear  a  democracia  no

Brasil, para criminalizar partidos e movimentos sociais que participam de um projeto

político. Isso é criminoso, tem de ser denunciado. O que estão fazendo com o ex-

Presidente Lula é um verdadeiro absurdo, uma atrocidade. Isso não se repetiria em

nenhum outro país do mundo. Se a situação permanecer como está, teremos uma

reação em massa no Brasil,  com certeza.  As pessoas irão às ruas defender  não

apenas o ex-Presidente Lula, mas os avanços inquestionáveis.

Nós, do PT, no período do Fernando Henrique Cardoso, apesar de toda a diferença,

nunca fizemos uma imensidão de ataques que procurasse liquidar o governo e ferir o

processo democrático. Disputar eleições, tudo bem, mas fazer como o Senador Aécio

Neves, dando ordem à imprensa e dizer que é preciso bater na Dilma, sangrar o Lula,

sinceramente! Criminalizar um operário, um partido político... Esse é o papel que está

sendo desempenhado pelos mais ricos deste país. A população não é boba, ela tem

consciência dos projetos. O PT tem mobilidade social, inserção social, inserção nos

movimentos sindicais que organizam os trabalhadores e o povo nas cidades e no

campo. É um partido que constrói um projeto político. Não será a mídia nem meia

dúzia de reacionários e conservadores que substituirão a democracia por isso.

É  claro  que  não  estou  me  referindo  ao  Deputado  Wilson,  que  fez  um  aparte

respeitoso, mas não posso deixar  de dizer que o que estão tentando fazer  é um

ataque  ao  sistema  democrático  brasileiro.  Foi  bom  o  Pompílio  ter  tocado  nesse

assunto,  para  que pudéssemos fazer  uma defesa enfática  do ex-Presidente Lula.

Agora, por algo que não foi provado, algum desesperado que nunca falou e que está

sendo julgado há muito tempo ir lá, resolver falar do ex-Presidente Lula, que tem todo

o crédito, tem 70% de aprovação do povo brasileiro, e isso ser tido como verdade, é

conspiração de golpe pelas elites dominantes... Como disse o Aécio, agora é bater na

Dilma. A próxima será a Dilma? O Supremo a derrubará?

É  isso  que  está  na  cabeça  desses  udenistas?  É  o  golpismo  que  existiu

antigamente? Sinceramente, não é essa a forma de tratar a política.

O Supremo Tribunal Federal diz que pode caçar os mandatos no Legislativo. Vi

Deputados baterem palmas e dizerem: “Mas do PT pode”. Não, são os Deputados. Se
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a Constituição diz que não pode é porque não pode. Se você fere a Constituição,

exatamente como o Supremo Tribunal Federal, o que mais restará para a defesa da

democracia? Pode parecer bonito o Supremo dizer: “Mas eles foram condenados, por

isso  estão  lá”.  Ora,  a  Constituição  permite  ao  Deputado  esse  direito,  essa

prerrogativa constitucional  está posta na Constituição Federal,  mas se o Supremo

acha que é o sabedor de tudo e, por essa razão, impõe um processo ditatorial, isso

será apenas o primeiro passo. Aí vem a ordem do Senador Aécio. Até acredito que

seja muito mais para obedecer à ala radical que só o aceita como Presidente se ele

virar um cão raivoso, um “pitbull” da direita. Querem transformá-lo nisso. Ele aceita

isso e vai dizer que precisa agora bater na Dilma. Muito me admira o Senador Aécio

Neves  usar  esse  tipo  de  expressão  chula  de  bater  na  Dilma.  Faça  um  debate

democrático.

Por exemplo, em vez dessa discussão tacanha que procuram fazer, que façamos

uma discussão do Projeto Brasil. Essa é a discussão que queremos fazer e que V.

Exa. também faz - por isso o parabenizo pelo debate. Trata-se de um debate com

pontos de vista diferentes, mas é um debate político. Esse é um campo do debate.

O Deputado Alencar  da Silveira Jr.  (em aparte)  -  Deputado Rogério Correia,  há

momentos em que V. Exa. defende coisas indefensáveis. Respeito a sua posição e o

considero um excelente Deputado, que faz o seu papel.  V.  Exa. já foi do governo

Itamar e hoje critica o ex-Governador Aécio Neves. Como V. Exa. fala de Lula, eu falo

de Aécio Neves, que é um fenômeno em Minas Gerais. O governo dele teve e tem

aprovação. Ele elegeu o candidato à sua sucessão no 1º turno, contra o partido de V.

Exa.  Colocou todos  no  liquidificador  -  Hélio  Costa,  Patrus  Ananias  -  e  ganhou a

eleição. Há pouco tempo, ele ganhou uma eleição em Belo Horizonte. Marcio Lacerda

teria dificuldades se não fosse Aécio Neves. Ele ganhou contra o partido de V. Exa.,

contra Patrus Ananias, candidato que respeito muito. Agora, V. Exa. fala cada coisa.

O  pessoal  estava  “twittando”  para  mim  o  seguinte:  “Estou  acompanhando  pela

televisão  o  que  o  senhor  criou,  Deputado”.  Como  são  bons  estes  16  anos  de

experiência.

V. Exa. falou que Marcos Valério denunciou e que agora a televisão denunciou o

Lula. Mas ele não falou só agora, isso foi em junho. Essa foi a data colocada. V. Exa.
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defende o Partido dos Trabalhadores. Sabemos que todo partido tem o seu erro, mas

V.  Exa.  coloca  o  Partido  dos  Trabalhadores  como  era  antigamente:  um  partido

intocável,  um  partido  da  estrela,  a  estrela  que  brilha.  Porém, vocês  ficaram  com

vergonha da estrela nas campanhas municipais. Na campanha de Belo Horizonte,

não vi o “slogan”: “nasce a estrela, faz a estrela, a estrela está aí, é a estrela do PT”.

Aliás, houve companheiro seu que escondeu a estrela do PT.

Portanto, fica aqui  a pergunta do telespectador,  de quem está me ligando aqui,

agora. Acredito no Presidente Lula e acho que ele foi um belo Presidente. Digo isso

pela seriedade dele, mesmo comparando-o com “O bebê de Rosemary”. Ele estava

sabendo que ela era amante dele. Se fosse um Presidente dos Estados Unidos, ele já

teria que se explicar, porque lá esse negócio de traição, de segunda mulher tem muito

peso, mas aqui, não tem. Um Presidente da República tem a sua amante com um

problema,  e  hoje  todas  essas  denúncias  estão  na  imprensa.  Ora,  isso  não  foi

plantado.  Aconteceu.  Fica a pergunta:  a denúncia de Marcos Valério  foi  antes  de

junho e veio à tona agora. Será que foi o Governador Aécio que colocou? O mensalão

existiu, Deputado Rogério Correia.

Temos tudo isso aqui. As pessoas foram condenadas, como o José Dirceu, que era

o superministro. V. Exa. se lembra disso. Quem não queria despachar com o José

Dirceu? Ele mandava no governo e foi condenado, assim como tantos outros do PT.

Como o Rogério Correia, pessoa séria, político sério, fica defendendo o indefensável?

Foi  divulgado  agora  pela  imprensa,  mas  foi  em  junho,  antes  de  alguém  ser

condenado. Como V. Exa. vê o Partido dos Trabalhadores, do José Dirceu e de tantos

outros?

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado. Vou conceder um aparte ao

Deputado André Quintão.

O Deputado Alencar  da Silveira  Jr.  (em aparte)  -  Não precisa  agradecer  ainda,

porque não acabei de fazer as minhas colocações.

Deputado Rogério Correia, V. Exa. está fazendo a defesa do indefensável.

O Deputado Rogério Correia - Peço a V. Exa. que conclua para que conceda um

aparte ao Deputado André Quintão. V. Exa. pode se inscrever também. Há uma hora

para o debate.
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)  - V. Exa. não está me deixando

completar o raciocínio. Vou me inscrever.

Deputado, V. Exa. está dizendo que não existiu mensalão nem isso nem aquilo. E o

Governador Aécio Neves?

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Agradeço  ao  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.

Concedo um aparte ao Deputado André Quintão.

Antes, porém, quero dizer que não disse que nada existiu. Sei bem da história. O

Aécio Neves, por exemplo, V. Exa. sabe, recebeu em 1998, do Marcos Valério da

SMP&B, R$110.000,00. Na época, ele era candidato a Deputado Federal. Repito, ele

recebeu R$110.000,00 das mãos da SMP&B, que começou aqui o processo.

Eu não estava discutindo esse assunto, pois acho ridícula essa discussão da forma

como é feita, mas o Senador Aécio Neves, na época candidato a Deputado Federal,

recebeu  R$110.000,00  da  SMP&B  do  Marcos  Valério.  Isso  está  comprovado  no

inquérito da Polícia Federal.

O que acho engraçado é o Marcos Valério dar declaração. Para se libertar, depois

das penas, só fala de um pedaço. Alguém perguntou para o Marcos Valério como foi

em  Minas  o  nascimento  disso?  Ele  vai  confirmar.  Deu  R$110.000,00  para  Aécio

Neves naquela ocasião. Tenho tudo no meu gabinete. V. Exa. vá lá que provo que

foram R$110.000,00. Vários outros receberam naquela ocasião. Quando veio, depois,

Furnas, Aécio recebeu dela R$5.500.000,00, conforme está lá também.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - V. Exa. tem de falar é do mensalão,

mas está puxando antes.

O Deputado Rogério Correia - Não estou fazendo esse tipo de discussão, mas V.

Exa. entrou nela.

Do  mensalão  eu  sei  que  vários  receberam:  o  Aécio,  por  exemplo,  recebeu

R$110.000,00. Se quiser fazer essa discussão, faço, depois, particularmente com V.

Exa. Não quero fazê-la agora, da tribuna.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado Rogério Correia, parece

que o Deputado Durval Ângelo tem um livro publicado sobre esse assunto. Depois ele

pode disponibilizar para os interessados.

Deputado, esse Projeto de Lei nº 3.527/2012 transfere a Subsecretaria Antidrogas
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da Secretaria de Defesa Social para a Secretaria de Esporte e Juventude.

Primeiramente,  gostaria  de  registrar  que  tivemos  excelentes  trabalhos  com  o

Deputado Braulio Braz, como temos com o nosso ex-companheiro Deputado Federal

Eros Biondini, uma ótima pessoa, muito vocacionado para o trabalho social. Portanto,

não se trata de uma questão de quem vai ocupar ou quem vai estar nessa Secretaria.

Deputado Rogério Correia, V. Exa. falou aqui dos avanços sociais do governo Lula

e do governo da Presidenta Dilma, com os quais concordo inteiramente. Citamos aqui

a universalização da eletrificação rural, o Programa Água para Todos, o Prouni, as

universidades federais, o apoio ao ensino infantil. Cada Deputado da nossa bancada

poderia escolher um assunto e desenvolvê-lo, e ficaríamos aqui muito tempo.

Esse  projeto  é  objeto  de  uma comissão  especial  da  Assembleia,  presidida  por

nosso colega Deputado Paulo Lamac, aliás, parabenizo o nosso Presidente, que criou

essa comissão. A questão das drogas, se não for o maior, talvez seja um dos maiores

problemas que afetam a população de Minas Gerais.

Na Comissão de Justiça, votei favoravelmente. Se o Governador acha que essa

estrutura  é  melhor,  não  vou  polemizar  questionando  onde  deveria  ficar  essa

Subsecretaria.  Sei  que é  um  assunto  polêmico:  alguns  acham  que  deve  ficar  na

Saúde,  outros  na  Defesa  Social,  mas  o  governo  está  transferindo  para  a

Subsecretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Não vou entrar nessa polêmica, que,

para mim, talvez seja menor. Mas V. Exa., que também tem grande contato na área

da psicologia, da saúde mental, sabe que em Minas Gerais estamos muito aquém no

campo  das  políticas  públicas  para  efetivamente  fazer  o  combate  às  drogas  e,

sobretudo, o tratamento do usuário. Também o Deputado Rômulo Viegas, que é da

área, sabe que é um número muito pequeno de Municípios que têm cobertura de um

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps AD. No PPAG, o plano de

implantação de Caps  AD é muito  pequeno na previsão orçamentária  do governo,

assim como o número de leitos para internação em hospitais públicos. Também não

vou entrar na polêmica do papel das comunidades terapêuticas - CTs -, que acho

importantes. Não tenho uma posição contrária radical; minha visão é de convergência

entre  tratamento  ambulatorial,  internação  em  hospital  público  e  a  ação  das  CTs,

desde que elas recebam o apoio necessário para ter  condição de acolhimento do
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cidadão. É nessa convergência que trabalho. Mas o número de CTs que existem hoje

é muito maior do que o número de CTs apoiadas. Esse apoio é de custeio, e muitas

vezes a obra necessária para a realização da adequação precisa de investimento, do

que, aliás, estamos tratando no PPAG.

Então, Deputado Rogério Correia, vou até votar favoravelmente a esse projeto do

governo, mais em deferência ao nosso colega Deputado Eros Biondini, que é uma

pessoa  muito  séria  -  votar  contra  esse projeto  poderia  até  sinalizar  um nível  de

desprestígio de quem assumiu algo muito importante. Mas, sinceramente, espero que

o governo do Estado,  até  a  partir  do  trabalho  que a Assembleia  Legislativa  está

fazendo, coloque o tratamento do usuário e o combate às drogas como prioridade

número um. Se não é tratado, o usuário, para sustentar o vício, vira traficante, nos

vários níveis de hierarquia.

Então, é preciso haver uma ação integrada da defesa social, da assistência social,

etc. Hoje os Centros de Referência de Assistência Social - Cras - são procurados por

famílias desesperadas. Tenho conhecimento de vários relatos de mães dizendo que

seus  filhos  estão  drogados,  no  mundo  do  “crack”.  Aí,  o  assistente  social  ou  o

psicólogo olha para um lado e para o outro e vê que o Município não tem Caps AD e,

se tem CT, esta não recebe recurso de qualquer governo. O que a mãe vai fazer? Já

vimos matérias  sobre  mães que estão  acorrentando o filho porque,  em crise,  ele

coloca em risco a mãe, o irmão, todo o mundo. Problemas, temos muitos: BRs, BR-

381,  Anel,  etc.  Mas,  para  isso,  há  solução:  pega-se o  recurso,  licita-se  o  projeto

executivo, licita-se a obra, e faz-se a obra. Mas criar uma rede de proteção social é

muito difícil. Então, se falamos em governo eficiente e eficaz, em choque de gestão,

em pensar nas pessoas, reitero que não adianta mudar a Subsecretaria de lugar, por

mais bem-intencionada que seja a mudança. Sem recursos para um fundo específico,

não adianta.

Em relação às opiniões do Deputado que me antecedeu, acho que, nesse tipo de

debate que estamos fazendo, não é o caso comentá-las.  Mas,  Deputado Rogério

Correia,  quero  parabenizar  V.  Exa.  ressaltando que Minas  precisa  avançar  nesse

ponto,  sobre  o  qual,  aliás,  se  tiver  oportunidade,  gostaria  de  discorrer  com mais

tempo, posteriormente. Obrigado.
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O Deputado Fred Costa (em aparte)*  -  Agradeço a  V.  Exa.  por  me conceder  o

aparte. Embora tenha sido provocado e ser um entusiasta da defesa de investimentos

do governo federal no Estado de Minas Gerais, e isso não ser um favor, mas uma

obrigação do governo federal, não vou, como tenho feito por reiteradas vezes, clamar

por  recursos para a BR-040, para a BR-381 ou para o Anel  Rodoviário.  Mas, em

situação  quase  que  análoga,  quero  tratar  aqui  de  algo  que  vem  matando  e

sacrificando o instituto da família,  e infelizmente prejudicando demasiadamente as

famílias  brasileiras  e  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  é  a  questão  das  drogas,

questão essa que, acredito eu, deva ser o motivo maior de V. Exa. estar fazendo esse

pronunciamento, já que o projeto trata da transferência da Secretaria que trata do

tema das drogas...

O Deputado Rogério Correia - A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas saindo da

Secretaria de Defesa Social para a Secretaria de Esportes e da Juventude.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Isso, e que tem à frente o Deputado Federal

Eros  Biondini.  Deputado  que  vem  fazendo  um  trabalho  fantástico  junto  às

comunidades terapêuticas, e também, ao longo da sua militância, sobretudo religiosa,

está à frente da comunidade Mundo Novo, e vem trabalhando com muita galhardia

contra o famigerado mundo das drogas.

Recentemente,  em  um  dos  tantos  debates  dos  quais  fiz  parte,  em  defesa  da

segurança, em defesa da saúde, deparei com números assustadores. Noventa por

cento  das  pessoas  que  se  encontram  presas  no  Estado  de  Minas  Gerais  são

provenientes do tráfico de drogas. O tráfico sacrifica pessoas, ao tê-las submetidas às

penalidades, que são justas e que, cada vez mais, devem ser cumpridas, para o bem

da  justiça  social  e  da  normalidade  do  cumprimento  das  leis.  Mas  as  drogas,

sobretudo o “crack”,  têm um papel ainda pior  perante a sociedade. A maioria dos

boletins  de ocorrência no Estado de Minas Gerais é proveniente de pessoas que

usam drogas, em especial o “crack”. Dizem que seu efeito dura apenas de três a

cinco minutos e que o usuário viciado fica extremamente necessitado da busca de

recursos para utilizar novamente o “crack”. Com isso vêm diversas práticas ilícitas.

Pasmem todos os colegas, tenho atuado muito junto às duas entidades de Belo

Horizonte e a várias do Estado de Minas Gerais que trabalham com soropositivos, e
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eles infelizmente me trazem a notícia de que está havendo um aumento exponencial

do número de pessoas que possuem essa patologia, porque, para angariar recursos

para utilizar  o “crack”,  essas pessoas têm se prostituído,  vendido seu corpo para

auferir  rendimentos  para  o  uso  do  “crack”.  Portanto  é  importante  que  todas  as

bancadas aqui estejam unificadas, imbuídas de um só sentimento, que é vencer a

luta contra as drogas, em prol de uma sociedade que tenha saúde, convívio, e que

valorize  o  instituto  da  família,  considerando também  o prejuízo  que isso  causa à

Nação e o sacrifício do que há de mais valia: a vida.

Parabéns a V. Exa. por trazer a importante discussão desse projeto enviado pelo

Governador  do  Estado,  que  -  acredito  -  contará  com  o  apoio  de  todos  os

parlamentares. É um projeto bom, importante, e que traz, mais uma vez, para esta

Casa o debate contra as drogas e o “crack”. O Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

com sua sabedoria,  instituiu  uma comissão especial  para  tratar  desse importante

assunto.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Fred Costa.

Partirei então para o final, Sr. Presidente. O Deputado André Quintão já adiantou

aqui a posição da nossa bancada.

O próprio Governador considera que a Subsecretaria, estando agora na Secretaria

de Defesa Social, estará melhor na Secretaria de Esportes e Juventude. Votaremos

favoravelmente ao projeto para que haja um encaminhamento melhor nesses pontos

colocados em relação à droga - aliás, muito bem frisados pelos Deputados André

Quintão e Fred Costa. Se o Governador do Estado pensa que lá é o melhor local para

a Subsecretaria, é claro que o acompanharemos.

Agora, é preciso dizer também que o Governador fez aqui um acordo político. Faço

questão de ressaltar  isso não como uma crítica. Acordo político não significa algo

ruim. Hoje, às vezes, a política é considerada assim. Então, fez-se um acordo político.

No entanto, está se fazendo uma crítica, e alguns contribuem para isso. Outro dia

ouvi uma entrevista do Senador Aécio Neves na Rede Manchete dizendo que o PT

faz acordos políticos para a sua companheirada e criticou a companheirada. Isso é

engraçado! Aqui o Deputado Federal Eros Biondini ficou como Secretário e também

foi um acordo político. Ele é uma pessoa respeitável. Então, por que não? Só porque
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é acordo político não pode ser feito. Se for para o PT, é companheirada. No entanto,

se for para o PSDB, é meritocracia? Esse é um bom exemplo de discussão. Aliás, é

também um acordo político. Ou não é? O Eros Biondini ia ser candidato a Prefeito de

Belo Horizonte, mas não foi e ficou agora como Secretário. Isso foi ou não um acordo

político? É um explícito acordo político. Colocou o Melles como supersecretário para

o desenvolvimento econômico. Esse também foi um acordo político. No entanto, para

o PT, isso é discriminado e aí dizem que é para a companheirada. Entende? Para o

PSDB, é meritocracia. Foi feito um acordo político.

Nem  por  isso  serei  contra  o  acordo  político  que  põe  o  Eros  Biondini  como

Secretário da Juventude. Penso que ele tem qualificações para isso, embora tenha

sido um acordo político. Então não foi apenas meritocracia. Aliás, na meritocracia há

vários técnicos. Então poderiam pegar um técnico e pô-lo lá.  Ele fez também um

acordo político. É natural que se faça isso na política. É isso que estou querendo

dizer. Só que, quando o PT faz, aí dizem que é para a companheirada e discriminam.

Além disso, torna-se assunto de mídia: “Olha, fez acordo com tal partido...” Aqui há

um acordo com o PP do Maluf, e o Vice-Governador o é. Ora, se o PT se aproxima,

dizem:  “Para a companheirada.  Olha que acordo foi  feito!”.  Mas aqui  é feito,  e é

meritocracia. Então aqui se pode fazer o acordo com o Maluf e o partido do Maluf.

Por  isso  dizia  que  há  uma  discriminação  que  não  deveria  existir.  Passa-se  a

criminalizar um partido ou a política, pois todos fazem acordo político - aliás, a política

no Brasil funciona assim. Deputado Lafayette de Andrada, o que se discrimina ao final

é a política. Não pensem que é só um partido. Ao fazer isso, discrimina-se a política.

Então chamo a atenção para isso. Votarei a favor,  embora saiba que houve um

acordo político. O fato disso existir  não significa que isso seja um demérito. É um

acordo que foi feito entre partidos políticos. E isso pode ser feito. Como conheço o

Eros Biondini, sei que poderá... Aliás, torço para que realize um excelente trabalho.

O  Deputado  Célio  Moreira  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.

Quero  só  deixar  registrado  que  o  Deputado  Federal  Eros  Biondini,  Secretário,  é

capacitado  e  técnico  também  nessa  área.  Apesar  de  ser  médico-veterinário,  tem

profundo  conhecimento  nessa  área.  Acredito  que  o  Governador  acerta  nessa

indicação  pondo-o  como  o  Secretário.  Tenho  certeza  de  que  ele  realizará  um
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excelente trabalho.

Nesta  Casa,  mais  uma vez,  deixo  registrado que o  Presidente,  Deputado Dinis

Pinheiro, criou a Comissão Extraordinária para Enfrentamento do Crack,  presidida

pelo  Deputado  Paulo  Lamac,  da  qual  sou  o  relator.  Nos  dias  18,  19  e  20,

provavelmente  distribuiremos  os  avulsos,  votaremos  o  relatório  e  faremos  uma

grande  festa  nesta  Casa  para  entregá-lo  à  Secretaria  e  a  todos  aqueles  que

participaram dessa discussão de quase um ano. Há o compromisso do Presidente de

tornar essa uma comissão efetiva e ordinária na Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, porque essa questão do “crack” é algo sério, e precisamos, sim, do

apoio de todos.

Mais uma vez, queria deixar registrado que, como V. Exa. falou, há, sim, acordos

políticos em todos os lugares. O PT faz um acordo, o PMDB faz outro, e todos fazem,

mas ali, além do acordo, há a competência do nosso Deputado Federal Eros Biondini.

Deputado Rogério Correia, como o Deputado André Quintão disse, relativamente a

essa questão de alguns defeitos das Secretarias de Defesa Social, de Saúde ou da

Juventude, deveria haver integração entre elas. Essa discussão deve ser feita nas

Secretarias de Educação, de Saúde e, agora, na da Juventude, para que o governo

do Estado realmente faça um excelente trabalho.

Portanto, o Governador está de parabéns ao indicar um técnico, um Deputado, um

Secretário competente, que conhece a realidade, principalmente das CTs. Mais uma

vez, queremos parabenizar e encaminhar favoravelmente a votação desse excelente

projeto.

Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputado.  Conceda-me  30  segundos,

Presidente? Apenas  para  concordar,  votaremos favoravelmente  ao  projeto.  Queria

lembrar que, além do mérito, foi feito um acordo político que também envolveu uma

eleição em Belo Horizonte, assim como a Ministra Marta Suplicy, a nossa Ministra, ex-

Prefeita de São Paulo, teve todos os méritos para ser Ministra do ex-Presidente Lula,

como é hoje. Na época, foi considerado um absurdo a Ministra Marta Suplicy ter sido

escolhida, porque isso era um acordo para São Paulo. Engraçado, não é? Para o

PSDB, é bonito fazer um acordo político, mas, para o PT, ele não serve, é conchavo

político.
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Queria apenas chamar atenção para esse projeto  em que foi  feito  também um

acordo político. E nem assim isso será ruim para a imagem de um Secretário como o

Deputado Eros Biondini, que tem todo o nosso apoio. Espero e tenho certeza de que

fará um bom trabalho. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Presidente, queria discutir o projeto porque o aparte de

1 minuto que o Deputado Rogério Correia me concedeu não foi suficiente.

Quero  destacar  a  importância  da  transferência  da  Subsecretaria  Antidrogas  da

Secretaria de Defesa Social para a Secretaria de Esportes e da Juventude, à frente

da qual está o Deputado Eros Biondini. Queria dizer que o Deputado Rogério Correia

fala  sobre  a  situação dos  acordos,  e  o  Deputado Eros  Biondini  percebeu,  nesse

período da eleição,  que  seria  viável  a retirada de sua candidatura  para apoiar  o

Prefeito  Marcio  Lacerda.  Então,  foi  uma  composição.  Quero  até  parabenizar  o

Deputado Eros Biondini  por essa atitude.  Como seu partido é parceiro do Marcio

Lacerda e do governo do Estado, foi uma composição. Como disse, se foi feito um

acordo político ou não, foi o melhor para Belo Horizonte e para o Estado de Minas

Gerais, tendo à frente o Deputado Eros Biondini nessa Secretaria.

Uma das condições para aceitar a Secretaria de Esportes e da Juventude foi que a

Subsecretaria  Antidrogas  passasse para  a  da  Juventude,  onde poderia,  com sua

experiência, desenvolver esse trabalho que vem sendo feito há anos com as CTs, no

Congresso, onde participa também da Comissão Especial de Combate ao Crack, uma

comissão do Senado e da Câmara Federal cujo Presidente é o Deputado Federal

Reginaldo  Lopes,  que  também  fez  um  excelente  trabalho.  Nesse  relatório

apresentado  e  votado,  há  várias  leis  tramitando  no  Congresso  Nacional  hoje,

sugeridas por esses relatórios.

E  o  Deputado  André  Quintão  relatou  muito  bem  que  no  PPAG  encaminhamos

emendas da Comissão para dar tranquilidade ao Deputado Eros Biondini,  fazendo

encaminhamento  de  recursos  necessários  para  essa Comissão,  para  que de fato

tenhamos no Estado de Minas Gerais mais Caps, os Conselhos Antidrogas realmente



1820
____________________________________________________________________________

incentivados e as comunidades terapêuticas recebendo o apoio necessário para que

façam seu trabalho.  A recuperação,  Deputado João Leite,  é  de  aproximadamente

30%, então precisamos desse apoio das Secretarias de Saúde e de Educação, e

agora da Secretaria de Esportes e da Juventude, tendo à frente o Eros, que entende

perfeitamente do assunto. Ele vai falar de cátedra sobre o assunto, porque o conhece

e tem uma equipe ao redor para auxiliá-lo, a qual também é da mais alta competência

no que diz respeito a esse tema. Portanto, encaminhamos favoravelmente para que o

Estado de Minas Gerais seja uma referência no tratamento e no combate ao “crack”.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.527/2012 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.628/2012, da Comissão

de  Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  nº  141/2011,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 16/12/2011. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 78/2011, da Deputada Liza Prado,

que dispõe sobre a criação do Dia de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o

Projeto de Lei nº 78/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.554/2011, do Deputado Anselmo

José Domingos, que dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização sobre a
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Alienação Parental  e  dá  outras  providências.  A Comissão de Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  do  Trabalho  opina  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.606/2012, do Governador do

Estado, que institui o Dia da Gastronomia Mineira. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Cultura  opina  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 728/2011, do Deputado João Leite, que

altera  dispositivo  da  Lei  nº  11.547,  de  27/7/94,  que  proíbe  a  venda  de  bebidas

alcoólicas  nos  estabelecimentos  e  nas  condições  que  especifica.  A Comissão de

Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 728/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 877/2011, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  897/2011,  do  Deputado  Délio

Malheiros, que estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de

cozinha  -  GLP -  no  Estado.  A Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Está,  portanto,  aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  897/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.369/2011, da Deputada Ana Maria

Resende, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais  -  Apae  -  do  Município  de  Visconde  do  Rio  Branco  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.369/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.505/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao  Município  de  Mendes  Pimentel  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.093/2011, do Deputado Rogério Correia, que acrescenta parágrafo único ao

art. 1º da Lei nº 14.313, de 19/6/2002. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.093/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.253/2011, do Deputado Antônio Júlio,

que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.896, de 2/8/2007, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os imóveis que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.253/2011

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - O imóvel localizado no Povoado de Costas de que trata a Lei nº 16.896, de

2 de agosto de 2007, passa a destinar-se ao funcionamento da entidade Fazenda de

Recuperação Feminina Sociedade Amor à Vida - Sovida.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: Esta emenda visa dar formulação mais precisa ao art. 1º do projeto,

uma vez que não se trata de autorização legislativa, mas apenas de alteração de

finalidade.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada ao  projeto  uma emenda do  Deputado

Antônio Júlio, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno,  será votada independentemente de parecer.  Em votação,  o projeto,  salvo

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.253/2011 na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.352/2011,  do  Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  que institui  a  Política Estadual  de  Aquisição Direta  da  Agricultura

Familiar - PAAFamiliar. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de  Lei  nº  2.352/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno.  À

Comissão de Redação.

Está esgotada a hora destinada a esta reunião.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.960 e 2.961/2012, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às 10h51min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Elismar

Prado,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Wilson Batista, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marques Abreu,

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

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

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

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

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

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de  Lei  nº  3.470/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Marques Abreu em que solicita seja

enviado  pedido  urgente  de  informações,  com  o  detalhamento  que  menciona,  ao

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, sobre possível atraso nos repasses

dos recursos dos convênios Caade-Sedese às instituições que atendem às pessoas
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com  deficiência.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Elismar Prado - Marques Abreu - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro Leão e Neider Moreira, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

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

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

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

que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta. Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

2.318/2011, em 2º turno, é retirado de pauta por determinação da Presidência, por

não  cumprir  pressupostos  regimentais.  A  requerimento  do  Presidente,  Deputado

Carlos Mosconi, é adiada a discussão do Projeto de Lei nº 3.261/2012, em 1º turno.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer do Projeto de Lei nº 3.388/2012, em

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

(redistribuído ao Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.941/2012, da Comissão Especial para o Enfrentamento do

Crack, e 3.900, 3.963, 3.964, 3.965, 3.966, 3.969, 3.970, 3.971, 3.973, 3.975, 3.983,

3.984, 4.006 e 4.011/2012, todos da Comissão de Participação Popular. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.533/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. São recebidos pela Presidência,
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para posterior aprovação, requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi (2), em que

solicita seja enviado pedido de informações à Secretaria de Estado de Saúde - SES -,

sobre a regularidade na distribuição de tiras reagentes de medida de glicemia capilar

para diabéticos na Macrorregião Sul, em especial na cidade de Pouso Alegre; e em

que solicita seja encaminhada à SES correspondência recebida por esta Comissão,

assinada  pelo  Sr.  João  Custódio  da  Silva,  Vereador  no  Município  de  Perdizes,

informando  que  o  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  pelo  SUS  está

prejudicando  o  equilíbrio  financeiro  das  farmácias  privadas,  bem  como  o

desenvolvimento econômico de pequenos Municípios do Estado; e Carlos Pimenta,

em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Saúde para discutir

a  implantação  dos  sistemas  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto  nos  Municípios

pertencentes à  Bacia  do  Rio  São Francisco.  Cumprida a finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para  as  próximas reuniões  extraordinárias  a  serem realizadas  hoje,  às

14h30min e 20 horas, respectivamente, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Zé Maia - Neider Moreira.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Wilson Batista e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação do requerimento  do  Deputado Doutor  Wilson Batista,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente determina a suspensão

da  reunião.  Reabertos  os  trabalhos,  comparecem  os  Deputados  Carlos  Mosconi,

Doutor Wilson Batista e Neider Moreira. A Presidência prorroga de ofício a reunião por

mais  duas  horas.  Retomados  os  trabalhos,  comparecem  os  Deputados  Carlos

Mosconi,  Neider  Moreira  e  o  Deputado Zé Maia  (substituindo o Deputado Doutor
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Wilson  Batista,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.318/2011, no 2º

turno, e designa o Deputado Neider Moreira como relator da matéria. Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado, o parecer, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.318/2011 (relator

Deputado Neider Moreira), na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, que

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária,  dia  13  do  corrente,  às  15  horas,  para  apreciar  o  Projeto  de  Lei

nº2.811/2012 no 2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Luzia Ferreira - Neider Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

OFÍCIO

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando

a  manutenção,  na  forma  original,  do  art.  9º  e  parágrafos  do  Projeto  de  Lei  nº

3.471/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.471/2012.)

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 3.405/2012

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o Parque Estadual Serra do Ouro Branco, nos Municípios de Ouro

Branco e Ouro Preto, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A área e o  perímetro do  Parque Estadual  Serra  do Ouro Branco,  nos

Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, criado pelo Decreto nº 45.180, de 21 de

setembro  de  2009,  só  poderão  ser  alterados  mediante  consulta  pública  a

proprietários,  autoridades  e  especialistas,  precedida  de  estudos  técnicos  que

identifiquem a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade

de conservação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 2

Redefine o perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, nos Municípios de

Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, nos Municípios de

Ouro Branco e Ouro Preto, criado pelo Decreto nº 45.180, de 21 de setembro de

2009, passa a ser o definido no memorial descritivo constante no Anexo 1.

Parágrafo  único  -  A  definição  do  perímetro  a  que  se  refere  o  "caput"  fica

condicionada à adoção prévia das seguintes medidas:

I - Regularização fundiária da área do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco,

com efetiva implantação da unidade de conservação;

II - Incorporação ao Parque de área pelo menos 20% maior do que aquela que fica

excluída com a adoção do novo perímetro.

Art.  2° -  O  licenciamento  ambiental  de  qualquer  ati vidade  na  área excluída  do

Parque  ficará  condicionado  ao  custeio,  pelo  empreendedor  interessado,  da

regularização fundiária integral do Parque e da área a ser acrescida ao Parque, nos

termos dos incisos I e II do § lº do art. 1°.

Art.  3º  -  A descrição do novo perímetro  do  Parque Estadual  da  Serra  do  Ouro

Branco, com a incorporação da área prevista no inciso II do § 1 ° do art. 1º, será feita

em decreto, observados os procedimentos.

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

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa

Justificação: O Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, criado pelo Decreto nº

45.180, de 21 de setembro de 2009, não foi até hoje, como infelizmente ocorreu com

tantas unidades de conservação, implantado efetivamente.

Por  outro  lado,  uma  área  hoje  integrante  do  Parque  desperta  o  interesse  de

empreendedores para aproveitamento mineral.

Pretende,  assim,  este  projeto,  considerando  a  decantada  rigidez  locacional  da
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atividade minerária, servir-se da possibilidade de autorizar o aproveitamento dessa

área  e,  por  outro  lado,  impor  aos  eventuais  interessados  o  ônus  de  custear  a

regularização fundiária e do restabelecimento da área de proteção, que deve ser pelo

menos 20% superior àquela a ser excluída da área de abrangência do Parque.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 274/2011

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “corpo estável” por “corpo artístico”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Luzia Ferreira

EMENDA Nº 10 AO PROJETO DE LEI Nº 1.639/2011

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - O art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 4º - (...)

VII - o fornecimento de energia elétrica e de água e a prestação de serviços de

telefonia, consumidos ou prestados em imóveis dos templos de qualquer culto.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Gustavo Valadares

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.405/2012

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 2º:

“Art. 2º - (...)

Parágrafo único - A ausência das características ambientais, sociais e econômicas

da área a que se refere o art. 1º desta lei deverá ser definida através de laudo técnico

elaborado pelos órgãos de controle e gestão ambiental do Estado.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Glaycon Franco - Rogério Correia.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 69/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  326/2012,  publicada  em  29/11/2012  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art.  62, XXIII,  “e”,  da Constituição do Estado, a indicação do Sr.  Antônio Maurício
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Fortini  para compor  a Diretoria  Colegiada da Agência Reguladora de  Serviços de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -

Arsae-MG.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos da alínea “c” do inciso I do art. 111,

combinado com os incisos I e II do § 1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-

se à arguição pública do indicado.

O  Sr.  Antônio  Maurício  Fortini  demonstrou  amplo  conhecimento  para  exercer  a

função indicada, respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram

formuladas pelos Deputados.

Além disso, pelo "curriculum vitae" apresentado pelo candidato, verificamos que ele

possui formação profissional adequada às funções que irá exercer, além de ampla

experiência em cargos de direção, inclusive o de Diretor da Arsae de outubro de 2009

a outubro de 2012.

Aprovado em concurso para cargo de carreira da Fiscalização da Secretaria  de

Estado da Fazenda de Minas Gerais, em 1982, o Sr. Antônio Maurício Fortini assumiu

vários encargos no setor público, entre os quais o de Assessor do Departamento de

Planejamento  e  Fiscalização e  de  Chefe  da  Seção de  Expediente  do  Serviço  de

Postos de Fiscalização da referida secretaria. Foi membro do Conselho Estadual de

Cultura e do Conselho Estadual de Turismo, e exerceu também o cargo de Assessor

Parlamentar, em 1994, e de Assessor do Governador, em 2003.

É, pois evidente sua capacidade gerencial, o que nos leva a considerar acertada a

indicação de seu nome para compor a Diretoria da Arsae-MG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Antônio Maurício

Fortini para o cargo de Diretor da Arsae-MG.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Glaycon Franco, relator - Rômulo Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.531/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.531/2012  “cria
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exposição de artes anual realizada por artistas com síndrome de Down no âmbito do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

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

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

Fundamentação

A proposição visa criar exposição de artes anual, aberta gratuitamente ao público, a

ser realizada por artistas com síndrome de Down.

O  objetivo  do  projeto  é  promover  a  inclusão  de  pessoas  com  a  deficiência

associada à trissomia do cromossomo 21, síndrome que leva o nome do médico que

a descreveu. No que toca à competência para tratar da matéria, registre-se que a

Constituição Federal, em seu art. 24, XIV, confere à União, aos Estados e ao Distrito

Federal a competência concorrente para legislar sobre proteção e integração social

das pessoas com deficiência.

No entanto, mesmo que nobre a intenção do autor, uma lei de iniciativa parlamentar

é instrumento inadequado para instituir programa estatal como a realização de uma

exposição anual, uma vez que a instituição de programas tem natureza administrativa

e se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo.

A exposição de artes anual realizada por artistas com síndrome de Down no âmbito

do  Estado  de  Minas  Gerais,  contudo,  pode  ser  realizada  em  uma  semana

comemorativa cujo objetivo seja o desenvolvimento de atividades voltadas à garantia

de direitos e à inclusão das pessoas com essa síndrome. Essa instituição pode ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte de quaisquer dos Estados componentes

do sistema federativo.

Além  disso,  o  art.  66  da  Carta  mineira,  ao  enumerar  as  matérias  de  iniciativa

privativa  da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  Chefes  do  Executivo,  do  Legislativo,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa
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do processo legislativo.

A Semana Estadual da Síndrome de Down, a ser realizada anualmente,  deverá

conter o dia 21 de março, Dia Mundial da Síndrome de Down. Essa data foi escolhida

pela  Associação Internacional  da Síndrome de Down e faz alusão à anomalia no

cromossomo 21.

Assim,  para  aprimorar  a  proposição  e  afastar  os  óbices  de  natureza  jurídico-

constitucional à tramitação da matéria, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste

parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.531/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual da Síndrome de Down.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual da Síndrome de Down, a ser realizada

anualmente na semana que contiver o dia 21 de março.

Parágrafo  único  -  Na  semana  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  serão

realizadas no Estado atividades institucionais para orientação e inclusão da pessoa

com  síndrome  de  Down,  tais  como  debates,  espetáculos  e  exposição  de  artes

realizada por artistas com essa síndrome.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.580/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais - Apae - com sede no Município de Palma.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.580/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  -  Apae  -  com sede  no Município  de  Palma,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos direitos das pessoas com deficiência, bem como a prestação de serviços e apoio

a seus familiares.

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

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

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

definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência.

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

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

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

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

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

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apae de Palma em defesa

das pessoas com deficiência desse Município, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.580/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.651/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Luiz Henrique,  a proposição em epígrafe “reconhece o

Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas Gerais  como órgão consultivo  oficial  do
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Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/5/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer, nos termos

do art. 188 do Regimento Interno.

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

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em comento tem o propósito de atribuir ao Instituto Histórico e Geográfico

de  Minas  Gerais  o  “status”  de  órgão  consultivo  oficial  do  Estado  para  assuntos

relacionados  a  história,  geografia  e  ciências  auxiliares  e  complementares  que  se

referirem a Minas Gerais. Além disso, faculta ao associado da mencionada instituição,

para  fins  de  realização  de  consultas,  pesquisas  e  empréstimos,  livre  acesso  às

repartições  públicas  estaduais,  federais  e  municipais  bem  como  às  repartições

privadas  conveniadas  ou  subsidiadas  pelo  Estado  que  versem  sobre  assuntos

históricos ou culturais.

A instituição de que se cogita, fundada em 1907, é uma associação civil de caráter

cultural,  científico  e  educacional,  sem  fins  econômicos,  com  prazo  de  duração

indeterminado e regida por estatuto próprio. De acordo com o art. 2º de seu estatuto,

a entidade tem por objetivo o estudo, a pesquisa e a divulgação de história, geografia,

geologia, arqueologia, antropologia, sociologia, paleontologia, heráldica, genealogia,

medalhística,  indigenismo  e  estatística,  além  de  outras  matérias  de  caráter

complementar, com ênfase em estudos referentes ao Estado de Minas Gerais.

Trata-se, portanto, de uma entidade de direito privado constituída nos termos da

legislação civil e desprovida de finalidade lucrativa. Em razão de sua personalidade

privada,  da  ausência  de  fins  econômicos  e  da  natureza de sua atividade,  que  é

voltada  para  o  desenvolvimento  da  cultura,  entendemos  que  pode  ser  encartada

como espécie do gênero organização não governamental, também conhecido como

terceiro setor.  Esta terminologia abarca o conjunto das entidades que, criadas por

particulares, exercem atividades de interesse público, além de não perseguirem fins

lucrativos.  Não  se  confunde  com  o  primeiro  setor,  que  é  o  Estado,  nem  com  o
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segundo  setor,  que  é  o  mercado,  ou  seja,  as  entidades  que  exploram  atividade

econômica. A título de exemplificação, enquadram-se no conceito de terceiro setor as

organizações  sociais,  as  organizações  da  sociedade  civil  de  interesse  público  -

Oscips - e as entidades declaradas de utilidade pública, como é o caso do Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais, conforme a Lei nº 21, de 1947.

Cabe  ressaltar  que  as  entidades  do  terceiro  setor  não  são  criadas  pelo  poder

público, e, sim, por particulares, nos moldes do Código Civil, razão pela qual a grande

maioria dessas instituições tem a natureza jurídica de associação ou fundação de

direito privado. O Estado apenas atribui o título de utilidade pública ou a qualificação

de  Oscip  ou  organização  social,  conforme o  caso,  à  instituição  que atender  aos

requisitos  legais.  Se tais  entidades  não são instituídas  pelo  Estado,  não poderão

integrar a administração pública, pois não se trata de órgão da administração direta

nem de entidade da administração indireta (autarquias e empresas estatais). Ora, se

o instituto em questão não é órgão público nem entidade administrativa do Estado,

inexiste o atributo da oficialidade, o que, a nosso ver, exclui a possibilidade de ele ser

rotulado de órgão consultivo do Estado.

O simples fato de determinada entidade privada receber o título de utilidade pública,

seja por meio de lei, seja por meio de decreto do Executivo, não a transforma em

entidade da administração pública. A natureza jurídica da entidade detentora desse

título  permanece  a  mesma,  embora  possa  travar  relação  jurídica  com  o  Estado.

Assim, quando uma associação civil passa a ter o título de utilidade pública, na forma

da lei que disciplina a matéria, essa entidade não é transformada em autarquia nem

passa a integrar o aparelho administrativo estatal. E nem poderia ser diferente, pois a

criação de associações independe de autorização do poder público, sendo vedada a

interferência estatal em seu funcionamento, conforme prescreve o inciso XVIII do art.

5º da Constituição da República. Igualmente, a extinção ou dissolução compulsória

dessas  entidades  associativas  está  condicionada  a  decisão judicial  transitada em

julgado, nos termos do inciso XIX do mesmo artigo.

Para  facilitar  o  entendimento  da  matéria,  é  oportuno  mencionar  o  Conselho  de

Governo, previsto nos arts. 94 e 95 da Carta mineira. Trata-se de órgão superior de

consulta  do  Governador  do  Estado,  constituído  por  várias  autoridades  e  com  a
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atribuição  de  manifestar-se  sobre  questões  relevantes  suscitadas  pelo  governo

estadual, entre as quais a estabilidade das instituições e os problemas emergentes de

grave complexidade e implicações sociais.  Tal  Conselho é,  obviamente,  um órgão

público  que  integra  a  estrutura  administrativa  do  Poder  Executivo,  e  não  uma

entidade estranha ao aparelho governamental.

Em síntese, se a entidade não integra a estrutura orgânica do Estado, não há razão

que justifique o  seu enquadramento  na  categoria  de  órgão de consulta  oficial  do

poder público, sob pena de se confundir as instituições públicas com as instituições

particulares e contrariar  as premissas do ordenamento constitucional.  Ademais, de

acordo com o art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado, a criação de órgão público no

âmbito do Poder Executivo é matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Não obstante, instada a se manifestar, a Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais encaminhou a esta Comissão pareceres da Advocacia-Geral

do Estado e da Secretaria de Estado de Cultura favoráveis à proposição. Opinou,

entretanto, pela alteração da sua redação, de modo a esclarecer o “status” jurídico do

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais que decorreria da eventual futura lei.

Destacou ainda a importância de constar do texto da proposição que será necessária

a observância da legislação federal e estadual de acesso à informação, bem como

que o disposto na norma não acarretará despesas para o Estado de Minas Gerais.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.651/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Faculta aos órgãos e entidades da administração pública estadual consultarem o

Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas  Gerais  sobre  assuntos  relacionados  a

história, geografia e ciências auxiliares e complementares que se referirem ao Estado

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, cognominado Casa de

João  Pinheiro,  fundado  em  1907,  com  sede  em  Belo  Horizonte,  poderá  ser

consultado pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, em caráter
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facultativo e opinativo, sobre assuntos de história, geografia e ciências auxiliares e

complementares que se referirem a Minas Gerais.

Art. 2º - O associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, desde que

devidamente identificado, terá livre acesso e estará autorizado a realizar consultas e

pesquisas junto aos órgãos e entidades da administração pública estadual, na forma

dos regulamentos internos destes e da legislação federal  e estadual  de acesso a

informações.

Parágrafo único - A prerrogativa do associado do Instituto Histórico e Geográfico de

Minas Gerais a que se refere o “caput” deste artigo deverá ser observada também

pelos órgãos ou entidades públicos ou privados  conveniados ou subsidiados pelo

Estado para o desenvolvimento de atividades nas áreas referidas no “caput” do art.

1º.

Art.  3º  -  O disposto nesta lei  não acarretará despesas para o Estado de Minas

Gerais.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis,  relatora - Glaycon Franco - Luiz

Henrique - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.871/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em tela torna obrigatórios o

planejamento prévio e o efetivo treinamento para evacuações emergenciais na rede

de ensino público e particular do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Compete agora a esta Comissão examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a

legalidade da proposta, nos termos do que dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende tornar obrigatória a elaboração, pelas escolas
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de nível  médio  e  fundamental  da  rede de ensino  pública e  privada,  de plano de

evacuação, de forma a estabelecer procedimentos e critérios para evacuação rápida

e segura de seus alunos, professores e funcionários em caso de iminente perigo,

como incêndios, vazamento de gás, tremores, pane, invasão de terceiros.

O projeto de lei em estudo trata de segurança pública, dever do Estado e um de

seus  objetivos  prioritários,  além de  constituir  direito  e  responsabilidade  de  todos.

Como finalidade precípua do exercício da segurança pública, está a preservação da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos dos arts.

2º, inciso V, e 136 da Constituição mineira.

Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas. Assim, há que se

ressaltar a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para

legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece o inciso XII, “in fine”,

do art. 24 da Constituição da República.

A Lei  Estadual nº 14.130, de 2001,  determina,  no art.  1º,  que a prevenção e o

combate a incêndio e pânico em edificação ou espaço destinado a uso coletivo no

âmbito  do  Estado  deverão  seguir  as  normas  nela  estabelecidas  e  considera

edificação ou espaço destinado a uso coletivo os edifícios ou espaços comerciais,

industriais ou de prestação de serviços e os prédios de apartamentos residenciais.

Verifica-se, portanto, que nada escapou à citada lei. Seu art. 2º confere ao Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, com base no que dispõe o inciso I do art. 3º da Lei

Complementar  nº  54,  de  13  de  dezembro  de 1999,  competência  para  analisar  e

aprovar sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico; planejar, coordenar e

executar as atividades de vistoria de prevenção a incêndio e pânico nos locais de que

trata a lei; estabelecer as normas técnicas relativas à segurança das pessoas e de

seus  bens  contra  incêndio  ou  qualquer  tipo  de  catástrofe;  e  aplicar  sanções

administrativas  nos  casos  previstos  em  lei.  Seu  art.  3º  estabelece  as  infrações

sujeitas a sanção administrativa, e o art. 4º detalha as sanções.

Posteriormente, foi editado o Decreto nº 44.746, de 2008, cujo art. 25 estabelece as

medidas de segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas de risco:

acesso de viatura até a edificação; separação entre edificações (isolamento de risco);

segurança estrutural nas edificações; compartimentação horizontal e vertical; controle
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de materiais de acabamento; saídas de emergência; elevador de segurança; controle

de  fumaça;  gerenciamento  de  risco  de  incêndio  e  pânico;  brigada  de  incêndio;

iluminação  de  emergência;  detecção  e  alarme  de  incêndio;  sinalização  de

emergência;  extintores;  hidrante  ou  mangotinhos;  chuveiros  automáticos;

resfriamento;  espuma; sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono -  CO2;

sistema de proteção contra descargas atmosféricas -  SPDA; plano de intervenção

contra incêndio e pânico e outras especificadas em instrução técnica.

Como se pode perceber, há normas suficientes a regular a prevenção de incêndios,

pânico ou qualquer catástrofe no Estado, e, dado o seu caráter técnico, grande parte

desses conteúdos contemplados em lei ordinária são especificados em decretos e

instruções  técnicas  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  podendo  variar  conforme  a

edificação.  Aliás,  a  referida  lei  já  autoriza  o  Corpo  de  Bombeiros  a  estabelecer

normas técnicas relativas à segurança das pessoas e seus bens no caso de incêndio

ou  qualquer  tipo  de  catástrofe.  Nesse  sentido,  poderia  o  Corpo  de  Bombeiros

estabelecer em regulamento as exigências previstas na proposição em exame.

Não obstante, nada impede que o legislador especifique na lei a exigência de que o

regulamento trate de um determinado aspecto do sistema de segurança, reduzindo a

discricionariedade  do  administrador.  O  que  não  se  coaduna  com  a  boa  técnica

legislativa é fazer constarem da lei detalhamentos que o órgão técnico competente

tem  melhores  condições  de  definir,  a  partir  da  experiência  e  do  contato  com  a

realidade, por meio de regulamento, com o objetivo de acompanhar os avanços da

ciência e da tecnologia.

Ainda  inspirando-nos  na  técnica  legislativa  e  no  espírito  de  consolidação  da

legislação  estadual,  nos  parece  mais  adequado  colocar  um  único  dispositivo

versando sobre a matéria na mencionada lei estadual, deixando o detalhamento para

regulamento do Poder Executivo.

O  enfoque  da  juridicidade,  próprio  desta  Comissão,  nos  impõe  a  exigência  de

analisar a melhor forma de integração da proposição ao ordenamento jurídico vigente

e  de  verificar  se  o  projeto  excede  no  detalhamento  da  matéria  que  pretende

disciplinar,  invadindo  o  campo  próprio  do  regulamento.  É  sob  esse  enfoque  que

propomos a alteração do projeto, reduzindo-o a um único dispositivo a ser introduzido
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na Lei nº 14.130, de 2001, que versa sobre a mesma matéria, de forma mais ampla.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.871/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção

contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.130, de 2001, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

Parágrafo único - As normas técnicas previstas no inciso III do “caput” deste artigo

incluirão instruções sobre:

I - instalação de equipamento para detectar e prevenir vazamento de gás;

II - planejamento e treinamento de evacuações emergenciais.”.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Pompílio Canavez, relator - Glaycon Franco - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.435/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “institui

parâmetros para criação de estrada-parque no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

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

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.



1841
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O projeto em exame pretende instituir parâmetros para criação de estrada-parque

no Estado.

Inicialmente, define estrada-parque como “a via automotiva que possua atributos

que compatibilizem sua utilização com a preservação dos ecossistemas locais e a

fruição da paisagem e dos valores culturais e que fomentem a educação ambiental, o

turismo consciente, o lazer e o desenvolvimento socioeconômico da região onde está

inserida”.

Estabelece as diretrizes que deverão ser observadas na implantação e na gestão

de  estradas-parque,  referentes  a  traçado,  contenções  de  encostas  e  cortes  de

taludes,  pavimentação,  redutores  de  velocidade,  ciclovia  e  via  para  pedestres,

mirantes e pontos de parada, ocupação lindeira, guaritas, zoopassagens, pórticos,

centro de visitantes, sinalização e conselho gestor. Dispõe ainda sobre a promoção

de turismo ecológico e cultural ao longo da estrada-parque.

A proposição disciplina também o processo de instituição de estradas-parque: “o

projeto de estabelecimento de uma estrada-parque, acompanhado do inventário dos

atributos da região, será submetido ao órgão estadual responsável pela gestão de

áreas  protegidas  para  avaliação”.  Finalmente,  faculta  ao  órgão  responsável  pela

gestão de áreas protegidas firmar convênios para viabilizar a implantação e promover

a gestão de estradas-parque.

Na justificação, o autor sustenta que a regulação legal de tais vias no âmbito do

Estado  viabilizará  a  proteção e  a  promoção de importantes  valores  ambientais  e

culturais de Minas Gerais.

À vista do disposto nos arts. 65 e 66 da Constituição do Estado, não vislumbramos

óbice à iniciativa parlamentar na espécie.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI e VII do art.

24  da  Constituição  da  República,  “florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da

natureza,  defesa  do  solo  e  dos  recursos  naturais,  proteção  do  meio  ambiente  e

controle da poluição” e “proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e

paisagístico” são matérias de competência concorrente. Significa isso, conforme os

§§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à União compete editar as normas gerais, cabendo



1842
____________________________________________________________________________

aos  Estados  membros  da  Federação  suplementar  essas  normas,  estabelecendo

disposições  específicas,  em função  das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas

próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal.

Considerando  o  específico  conteúdo  do  projeto  sob  exame,  entretanto,  não

podemos  perder  de  vista  que,  nos  termos  do  inciso  XI  do  art.  22  da  mesma

Constituição,  a  União  tem  competência  privativa  para  legislar  sobre  trânsito  e

transporte. Assim, a proposição não deve regular “a utilização das vias por pessoas,

veículos  e  animais,  isolados  ou  em  grupos,  conduzidos  ou  não,  para  fins  de

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga”, sob pena de

invadir matéria de trânsito, regida pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de

1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

Não obstante, segundo o art. 225 da chamada Magna Carta:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(…)

III  -  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de  lei,  vedada qualquer  utilização que comprometa  a

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

(…)

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade”.

A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º,

incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades

de Conservação da Natureza - Snuc - e dá outras providências. Contém, portanto,

normas gerais sobre a matéria.

Contudo,  a  referida  lei  federal  não  prevê  a  figura  da  estrada-parque  entre  as
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categorias  de  unidades  de  conservação  da  natureza.  Estabelece,  todavia,  que

“podem  integrar  o  Snuc,  excepcionalmente  e  a  critério  do  Conama,  unidades  de

conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades

regionais  ou  locais,  possuam  objetivos  de  manejo  que  não  possam  ser

satisfatoriamente  atendidos  por  nenhuma  categoria  prevista  nesta  Lei  e  cujas

características permitam, em relação a estas, uma clara distinção” (art. 6º, parágrafo

único).

Entretanto, não nos parece claro que a estrada-parque se caracterize como uma

nova categoria de unidade de conservação, em que pese a relação do instituto com

objetivos e diretrizes do Snuc.

Com efeito, segundo os incisos I e II do art. 2º da Lei do Snuc:

“Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

II  -  conservação  da  natureza:  o  manejo  do  uso  humano  da  natureza,

compreendendo  a  preservação,  a  manutenção,  a  utilização  sustentável,  a

restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior

benefício,  em bases sustentáveis,  às atuais gerações, mantendo seu potencial de

satisfazer  as  necessidades  e  aspirações  das  gerações  futuras,  e  garantindo  a

sobrevivência dos seres vivos em geral”.

Por  seu  turno,  a  proposição  examinada  define  estrada-parque  como  “a  via

automotiva  que  possua  atributos  que  compatibilizem  sua  utilização  com  a

preservação dos ecossistemas locais (...)”.

Devemos ter em vista ainda o conceito de estrada do Anexo I do CTB - “via rural

não  pavimentada”  -,  embora  não  tenhamos  como  concluir,  na  presente  fase

processual, que esse conceito vincule estritamente a definição de estrada-parque.

Essas  considerações  acabam  por  demonstrar  que tanto  a  definição do instituto

como  seu  enquadramento  nos  sistemas  nacional  ou  estadual  de  unidades  de

conservação da natureza,  entre outras  questões,  passam pela  própria  análise  do
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mérito da proposição. Não obstante, a nosso sentir, a matéria diz respeito mais de

perto à política estadual de turismo.

É importante registrar, ademais, que o instituto da estrada-parque já se encontra

normatizado em outras unidades da Federação, como, por exemplo, no Decreto nº

7.122, de 17 de março de 1993, do Governador do Estado do Mato Grosso do Sul,

que “define a Estrada-Parque Pantanal como Área de Especial Interesse Turístico”;

no Decreto n° 38.814, de 26 de agosto de 1998, do G overnador do Estado do Rio

Grande do Sul, que “regulamenta o Sistema Estadual de Unidades de Conservação -

Seuc - e dá outras providências”; e no Decreto nº 40.979, de 15 de outubro de 2007,

do  Governador  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  que  “define  os  parâmetros  para  o

estabelecimento  de  estradas-parque  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  dá  outras

providências”. Observamos, ademais, que esse último ato normativo foi justamente o

modelo da proposição sob exame.

Em  atenção  aos  preceitos  da  técnica  legislativa,  apresentamos  substitutivo  à

proposição examinada,  basicamente  para  aperfeiçoar  sua estrutura  e  o  processo

administrativo que pretende instituir e para adequar sua terminologia à mencionada

legislação federal.

Entendemos, por exemplo, ser necessário desdobrar o art. 3º do projeto em artigos

distintos, visto que a disposição trata de exigências ou características de diferentes

aspectos das estradas-parque.

Por outro lado, restringimos a possibilidade de superposição de estradas-parque e

unidades de conservação ao grupo das unidades de uso sustentável,  haja vista a

incompatibilidade daquele instituto com o regime das unidades de proteção integral,

conforme o art. 7º e seguintes da Lei do Snuc.

Finalmente, atendendo ao disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 78, de 2004,

que “dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado,

conforme  o  previsto  no  parágrafo  único  do  art.  63  da  Constituição  do  Estado”,

indicamos expressamente o início da vigência do ato normativo, sem prejuízo de se

avaliar no juízo de mérito eventual necessidade de conferir certo prazo para que o

Poder Executivo se prepare para dar cumprimento à norma.

Conclusão
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Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.435/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a declaração de estrada-parque no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  A declaração de via estadual  como estrada -parque se dará nos termos

desta lei.

§ 1° - Poderá ser declarada estrada-parque, na form a desta lei, a via estadual que

possua  atributos  que  possibilitem  a  compatibilização  de  sua  utilização  com  a

conservação do meio ambiente e a fruição da paisagem, bem como com a educação

ambiental,  o  turismo  ecológico,  o  lazer  e  o  desenvolvimento  socioeconômico  da

região em que está inserida.

§  2° -  É  vedada  a  declaração  de  estrada-parque  no  i nterior  de  unidade  de

conservação de proteção integral.

Art. 2° - As estradas-parques serão declaradas por ato do Poder Executivo.

§ 1° - A declaração de via como estrada-parque será  precedida de inventário dos

atributos naturais, paisagísticos, históricos, culturais, turísticos e recreativos da região

por ela atravessada, de forma a reunir elementos que justifiquem a medida.

§ 2° - Qualquer pessoa poderá apresentar projeto de  declaração de estrada-parque

ao órgão estadual de turismo competente, atendido o requisito previsto no § 1°.

§ 3° - O projeto de estrada-parque será divulgado n o órgão oficial de imprensa do

Estado e na página oficial na internet do órgão estadual de turismo competente e será

aberto à consulta e à manifestação públicas.

§ 4° - O órgão ambiental competente e o órgão ou en tidade executivos de trânsito

ou rodoviários  com circunscrição sobre  a  via  serão formalmente  comunicados  da

apresentação de projeto  de  declaração de estrada-parque,  a  fim  de  que  possam

manifestar-se no processo administrativo correspondente.

§ 5° - A declaração de estrada-parque no interior d e unidade de conservação de uso

sustentável depende, além do atendimento das exigências previstas neste artigo, da

aprovação  do  órgão  ou  da  entidade  pública  responsável  pela  administração  da
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unidade.

Art. 3° - Quando não situada em unidade de conserva ção, a estrada-parque poderá

ter um conselho consultivo, composto por representantes dos órgãos ou entidades

responsáveis  por  sua  instituição  ou  administração,  da  sociedade  civil  e  dos

proprietários de imóveis lindeiros à via.

Art. 4° - O órgão estadual de turismo poderá firmar  convênio com o proponente da

estrada-parque,  o órgão ambiental  competente,  organização da sociedade civil  de

interesse público  voltada para a preservação do meio ambiente  ou  do patrimônio

cultural,  o  órgão  ou  a  entidade  executivos  de  trânsito  ou  rodoviários  com

circunscrição  sobre  a  via  e  com  o  órgão  ou  a  entidade  responsável  pela

administração de unidade de conservação afetada, visando a viabilizar a implantação

da estrada-parque e a promover a sua adequada administração.

Art.  5° -  A  declaração  de  via  como  estrada-parque  i mplicará,  nos  termos  de

regulamento, a construção e a manutenção de benfeitorias, tais como:

I - mirantes naturais providos de recuos com estacionamento;

II - pontos de parada com painéis informativos e de interpretação da paisagem;

III - pórticos, colocados na entrada e na saída da estrada-parque, indicando o seu

nome,  o  percurso,  os  órgãos  ou  entidades  responsáveis  por  sua  instituição  e

administração e outras informações úteis aos visitantes;

IV - centro de visitantes, que forneça informações sobre os atrativos da região e

outros temas pertinentes;

V - sinalização informativa acerca dos atrativos da região, sendo vedada a poluição

visual;

VI - passagens que permitam a travessia segura da fauna, sob ou sobre a estrada-

parque,  nos  trechos  onde  for  necessário,  a  fim  de  garantir  o  fluxo  gênico  e  a

integridade física dos animais;

VII  -  redutores  de  velocidade,  para  adequar  a  velocidade  dos  veículos  em

determinados trechos da via;

VIII - guaritas e estruturas similares, para controle do acesso de veículos;

IX  -  pontos de parada providos de  recuos  com estacionamento,  para  acesso a

serviços de alimentação e áreas de lazer, descanso e convivência;
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X - ciclovias e vias para pedestres, unindo pontos de parada e mirantes, em trechos

de importância ambiental e histórica, garantida a segurança dos pedestres.

Art. 6° - A ocupação lindeira somente poderá ocorre r em trechos já alterados pela

ação antrópica anteriormente à declaração da via como estrada-parque, privilegiando

atividades voltadas para o turismo ecológico e rural, o lazer e a valorização ambiental

do entorno, vedada a afixação de publicidade ao longo da via.

Art. 7° - O órgão ou a entidade responsável pela ad ministração da estrada-parque

estimulará e promoverá o turismo ecológico e cultural ao longo da via, como forma de

valorizar os atributos naturais e históricos da região e de aliar o seu desenvolvimento

socioeconômico à preservação ambiental.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis,  relatora - Glaycon Franco - Luiz

Henrique - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.955/2012

Comissão de Minas e Energia

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre  a  outorga  coletiva  do  direito  de  uso  de  recursos  hídricos  e  dá  outras

providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/3/2012, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Minas  e  Energia.  A  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  prévia  da  proposição,  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

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

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

A  requerimento  do  Deputado  autor  do  projeto,  aprovado  em  Plenário  no  dia

24/10/2012,  a  matéria  será  encaminhada  em  seguida  à  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial, que também emitirá parecer quanto ao mérito.
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Fundamentação

O projeto de lei em exame discorre sobre instrumentos de participação social na

gestão de recursos hídricos, alçando ao ordenamento legal dispositivos sobre outorga

coletiva  de  direito  de  uso  de  recursos  hídricos,  alocação  negociada  de  água,

sazonalidade da outorga  e  parceria  público-privada  em  obras  de  uso  múltiplo  de

águas. Conforme justificação que acompanha o projeto de lei,  os dispositivos têm

como  base  as  discussões  e  demandas  apresentadas  na  elaboração  do  Plano

Estadual de Agricultura Irrigada de Minas Gerais - PAI-MG - e na atualização do Plano

Estadual de Recursos Hídricos, ambos de 2011.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, baixou o projeto em

diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Semad - e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, inquirindo-os sobre a

adequabilidade  do  projeto  às  políticas  públicas  de  gestão  de  recursos  hídricos

praticadas pelo Estado. Findo o prazo para o envio da resposta à diligência, a referida

Comissão optou por aprovar parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade  do  projeto  de  lei  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  propôs.  Esse

substitutivo realiza ajustes em dispositivos do projeto quanto à juridicidade e à técnica

legislativa e o reconstitui estruturalmente na forma de um projeto de lei modificativo

das Leis  nºs  13.199,  de 1999,  que dispõe sobre a Política Estadual  de Recursos

Hídricos, e 14.868,  de 2003,  que dispõe sobre o Programa de Parcerias  Público-

Privadas do Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei foi, em seguida, encaminhado a esta Comissão para parecer quanto

ao mérito.  Nesse ínterim,  chegou a esta Casa a resposta da Semad à diligência,

analisando  o  projeto  de  lei  em  sua  forma  original.  A diligência  apresenta  vários

questionamentos quanto à compatibilidade do projeto de lei com as políticas públicas

atualmente executadas por essa Secretaria. Alguns desses questionamentos foram

reparados pelo Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, enquanto

outros serão tratados neste parecer.

O Substitutivo nº 1, conforme se depreende de sua nova ementa, leva em conta o

fato  de  a  proposição  não  ser  um  projeto  estrito  de  criação  de  um  instrumento

autônomo de outorga coletiva do direito de uso da água, mas, sim, um aprimoramento
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da política de recursos hídricos já existente, do qual a outorga coletiva seria parte,

assim como a alocação negociada da água, a sazonalidade da outorga e a parceria

público-privada para  obras de  uso múltiplo  de águas.  Dessa forma,  mantém-se a

unidade  do  ordenamento  jurídico  da  gestão  das  águas  e  das  parcerias  público-

privadas, não se criando instrumentos paralelos aos já existentes.

Os dispositivos de outorga coletiva e alocação negociada de uso da água remetem

a  práticas  atualmente  executadas  pela  Agência  Nacional  de  Águas  e  por  vários

Estados,  inclusive por Minas Gerais.  Trata-se de um método de negociação e de

alocação  da  água  em  situações  de  conflito  ou  escassez  iminente,  conciliando

otimização do uso múltiplo de águas e legitimidade social. Todavia, tais práticas ainda

carecem de base normativa. Ao incorporar a previsão legal desses instrumentos na

Lei nº 13.199, de 1999, o Substitutivo nº 1 os valoriza e traz estabilidade e segurança

jurídica para a continuidade de sua aplicação. Por tratar-se de uma previsão legal,

abstrata  e  relacionada  estritamente  à  definição  conceitual,  mantém-se  o  caráter

discricionário  necessário  para  que  o  Poder  Executivo  exerça  sua  competência

reguladora infralegal.

Reconhecendo a importante contribuição da Comissão de Constituição e Justiça

para  o  aprimoramento  do  projeto  de  lei,  mas  atentando  para  a  necessidade  de

adequação das demais questões apresentadas na resposta da Semad à diligência,

propomos o Substitutivo nº 2. Esse novo substitutivo incorpora o texto do Substitutivo

nº 1, porém acrescenta as modificações a seguir apresentadas. Em primeiro lugar,

atendendo à sugestão da diligência da Semad, reajustamos o texto proposto a fim de

que a outorga a pessoa jurídica composta por usuários de água (como associações e

cooperativas)  seja  apenas  uma  das  opções  possíveis  decorrentes  da  alocação

negociada do uso da água.

Na definição de alocação negociada, também atendemos à sugestão de que a área

de  conflito  não  seja  delimitada  apenas  como  sub-bacia.  Dessa  forma,  caberá  à

instância  competente  decidir  se  utilizará  a  delimitação  por  bacia  hidrográfica,

aquífero,  trecho  de  rio  de  preservação  permanente  ou  outro  critério  pertinente,

trazendo  maior  flexibilidade  para  sua  instalação.  De  forma  análoga,  também  nos

coadunamos com a resposta da diligência ao tornarmos mais flexível a definição da
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disponibilidade da água, de modo a não estabelecer se será usada a vazão ou o

volume como critério de avaliação.

Em virtude da posição, expressa nessa resposta, de frisar a não adoção da outorga

sazonal como modalidade de outorga para o Estado, optamos pela retirada desse

dispositivo do projeto de lei.

O  art.  4º  do  projeto  de  lei  utilizava  os  termos  “compensação”,  “ajuste

compensatório” e “regularização”, que poderiam ser interpretados de forma ambígua,

ora referindo-se à vazão dos rios, ora aos custos para adequação legal do usuário de

água  junto  ao  órgão  de  gestão  dos  recursos  hídricos.  A segunda  interpretação,

referente  aos  custos  de  adequação,  foi  questionada na resposta  à  diligência.  De

forma a corrigir essa ambivalência conceitual no projeto de lei, substituímos o termo

“regularização”  por  “incremento  de  vazão”  e  os  termos  “compensação”  e  “ajuste

compensatório” por “ajuste de vazão outorgada”.

Ainda em referência ao art.  4º do projeto de lei  original,  a resposta à diligência

observa que, para que houvesse compensação financeira quanto à cobrança pelo

uso da água, seria necessário que essa possibilidade já tivesse sido proposta pelo

comitê  de  bacia,  no  processo de  aprovação  da metodologia  de  cobrança para  a

respectiva bacia hidrográfica, nos termos da legislação vigente. De forma a tornar

essa possibilidade coerente  com o  arcabouço normativo,  movemos  essa previsão

para o art. 25 da Lei nº 13.199, de 1999, o qual especifica os critérios da metodologia

de cobrança que será realizada pelos comitês. Também acrescentamos que o comitê

deve aprovar previamente o investimento do usuário, trazendo maior controle social e

segurança contábil ao procedimento.

No  que  toca  ao  termo  de  rateio  das  obras  de  uso  múltiplo,  compartilhamos  a

posição da resposta à diligência de que ao Estado não cabe intervir com sanções em

contratos firmados entre particulares. Tal ação feriria o princípio da relatividade dos

efeitos do contrato, o qual estatui que a avença (termo de rateio) vincula apenas as

partes  que  nela  intervieram,  não  aproveitando  a  terceiros.  De  forma  a  tornar  o

dispositivo adequado aos princípios do direito contratual,  consideramos necessário

prever que as sanções especificadas no texto legal apenas poderão ser aplicadas nos

casos em que o poder público for participante do termo de rateio. Tal alteração não
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prejudica a intenção original do projeto de trazer um ambiente de maior segurança

jurídica para as parcerias público-privadas em obras de uso múltiplo das águas.

Por  fim,  em uma análise  geral,  consideramos que as questões levantadas pela

Semad foram fundamentais para o aprimoramento do projeto. Suas observações, que

levaram  à  apresentação  do  Substitutivo  nº  2,  corrigem  aspectos  importantes  do

projeto de lei e possibilitam uma maior harmonia com as políticas públicas atualmente

executadas pelo Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.955/2012 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,

fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera  a  Lei  nº  13.199,  de  29  de  janeiro  de  1999,  que dispõe sobre  a  Política

Estadual de Recursos Hídricos, e a Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  acrescentados  à  Lei  nº  13.199,  de  29  de  janeiro  de  1999,  os

seguintes arts. 18-A e 22-A, o inciso X do art. 25, os §§ 3º, 4º e 5º do art. 30 e, na

Subseção VIII - Do Rateio de Custos das Obras de Uso Múltiplo de Interesse Comum

ou Coletivo -, o art. 30-A:

“Art. 18-A - Nas áreas de conflito, será adotada a alocação negociada do uso de

recursos hídricos.

§ 1º - Para os fins desta lei, considera-se:

I  -  área de conflito  a área demarcada pelo  poder  público mediante constatação

técnica de que a demanda pelo uso de recursos hídricos é superior à disponibilidade

para a outorga de direito de uso;

II - alocação negociada do uso de recursos hídricos o procedimento participativo por

meio do qual se pactua proposta relativa aos direitos de uso múltiplo das águas entre

os usuários de um sistema hídrico.

§ 2º - Na alocação negociada, poderá ser pactuada a concessão de outorga de

direito  de  uso  de  recursos  hídricos  a  pessoa  jurídica  composta  por  usuários
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interessados, os quais administrarão coletivamente o uso da vazão outorgada.

(...)

Art.  22-A  -  O  poder  público  poderá  acordar  ajustes  na  vazão  outorgada  em

benefício dos usuários  que realizarem investimentos que levem ao incremento da

disponibilidade de recursos hídricos.

(...)

Art. 25 - (…)

X - a compensação financeira dos usuários relativa a investimentos, previamente

aprovados  pelo  comitê  de  bacia,  que  levem ao incremento  da  disponibilidade de

recursos hídricos.

(...)

Art. 30 - (…)

§ 3º - O rateio dos custos inerentes às obras de uso múltiplo de recursos hídricos,

de  interesse  comum  ou  coletivo,  quando  celebrado  entre  particulares  e  o  poder

público, será firmado por meio de termo de rateio que especificará as obrigações dos

usuários beneficiários e as sanções a eles aplicadas nos casos de inadimplência ou

descumprimento dos deveres acordados.

§ 4º - Entre as obrigações a que se refere o § 3º, inclui-se o rateio dos custos de

implantação,  manutenção  e  modernização  dos  serviços  e  das  infraestruturas

coletivos.

§ 5º -  No termo de rateio a que se refere o § 3º,  constarão expressamente as

sanções por inadimplência ou descumprimento dos deveres nele acordados, as quais

consistirão, de acordo com a gravidade da infração, em:

I - advertência;

II - multa em percentual previamente definido;

III - suspensão da outorga do direito de uso de recursos hídricos e do acesso aos

serviços e infraestruturas coletivos;

IV - rescisão unilateral do termo de rateio.

Art.  30-A -  Para  os  fins  desta lei,  entendem-se como obras de  uso múltiplo  de

recursos hídricos aquelas destinadas à implantação, à manutenção e à modernização

de infraestruturas de reserva e distribuição de água, com o objetivo de incrementar a
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disponibilidade  dos  recursos  hídricos  para  fins  econômicos  e  sociais,  de  forma a

beneficiar coletivamente os usuários e a assegurar a manutenção dos ecossistemas.

Parágrafo único - Entre as obras de uso múltiplo, incluem-se:

I - barramentos e seus reservatórios;

II - transposição de bacias;

III - infraestruturas de reúso das águas;

IV - perímetros de irrigação;

VI  -  demais  infraestruturas  coletivas  que  beneficiem  mais  de  um  usuário  dos

recursos hídricos.”.

Art.  2º  -  Fica  acrescentado  ao  “caput”  do  art.  5º  da  Lei  nº  14.868,  de  16  de

dezembro de 2003, o seguinte inciso VII:

“Art. 5º - (...)

VII - as obras de uso múltiplo de recursos hídricos, nos termos dos arts. 30 e 30-A

da Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999.”.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique, relator - Antônio Carlos Arantes -

Zé Maia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.498/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei n° 3.498/2012 dispõe sobre a

reserva obrigatória de assento em teatros, cinemas, casas de show e espetáculos em

geral para acompanhante da pessoa com deficiência no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/10/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

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

A proposição tem como objetivo obrigar teatros, cinemas, casas de “show” e de

espetáculos  em geral  a reservarem assento para acompanhantes de pessoa com

deficiência, sob pena de notificação, advertência, multa ou interdição.

Conforme justificação da autora, essa reserva garantiria mais conforto e segurança

à pessoa com deficiência que necessite de auxilio de acompanhante.

A matéria da proposição não se encontra relacionada entre aquelas de iniciativa

privativa do Governador, previstas no art. 66 da Constituição do Estado. Assim, não

há impedimentos para que esta Casa deflagre processo legislativo com o teor do

projeto de lei em análise.

Em relação à competência para legislar sobre a matéria, a Constituição Federal, em

seu  art.  24,  inciso  XIV,  estabelece  que  é  concorrente,  ou  seja,  cabe  ao  Estado

suplementar  as  normas gerais  editadas pela União  com normas que atendam às

peculiaridades regionais. A Constituição Estadual em seu art. 10, inciso XV, alínea “o”,

também  insere  o  tema  no  âmbito  da  competência  concorrente  entre  os  entes

federados.

O  ordenamento  constitucional  vigente  dispensa  às  pessoas  com  deficiência

tratamento especial. O art. 227, II, da Carta Magna impõe ao poder público a criação

de programas de prevenção e atendimento especializado, ao passo que o § 2º do art.

227 remete ao legislador ordinário a instituição de normas para que os edifícios de

uso público garantam acesso adequado a essas pessoas.

No âmbito infraconstitucional,  a  Lei  Federal  n° 7.8 53,  de 24/10/1989,  prevê,  em

seus  arts.  2° e  3°,  respectivamente,  que  ao  poder  p úblico  e  seus  órgãos  cabe

assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos  básicos,

como o direito ao lazer, e planejar e construir as vias públicas, os parques e demais

espaços  de  uso  público  de  forma  a  torná-los  acessíveis  para  as  pessoas  com

deficiência ou com mobilidade reduzida.

Já a Lei Federal n° 10.098, de 19/12/2000, estabele ce no art. 12 que “os locais de

espetáculos,  conferências,  aulas  e  outros  de  natureza  similar  deverão  dispor  de

espaços  reservados  para  pessoas  que  utilizam  cadeira  de  rodas,  e  de  lugares

específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante,
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de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e

comunicação”.

As Leis Federais n°s 10.098 e 10.048, de 2000, fora m regulamentadas pelo Decreto

n° 5.296, de 2/12/2004. O art. 23 do mencionado dec reto determina que os teatros,

cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de

conferências  e  similares  reservarão,  pelo  menos,  dois  por  cento  da  lotação  do

estabelecimento  para  pessoas  em  cadeira  de  rodas,  distribuídos  pelo  recinto  em

locais  diversos,  de  boa  visibilidade,  próximos  aos  corredores,  devidamente

sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em

conformidade  com  as  normas  técnicas  de  acessibilidade  da  ABNT.  Para

complementar, dispõe o § 3º do art. 23 que esses espaços e assentos deverão situar-

se em locais  que garantam a acomodação de,  no mínimo,  um acompanhante da

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O Decreto n° 5.296, de 2004, dispõe, ainda, que cab e aos Estados, Municípios e ao

Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva

implantação e o controle do atendimento prioritário.

No âmbito estadual, a Lei n° 13.799, de 21/12/2000,  que “dispõe sobre a política

estadual  dos  direitos  da pessoa portadora  de  deficiência”,  no  art.  2° prevê como

objetivos “o amparo à pessoa portadora de deficiência e a garantia de seus direitos

básicos”.

Também devemos  lembrar  que a  Lei  n° 11.666,  de 9/12 /1994,  no  art.  1°,  §  1º,

conceitua edifício de uso público como aquele que “abriga atividade de atendimento

ao  público,  incluindo  estabelecimentos  comerciais,  órgãos  públicos,  agências  e

postos bancários, salas de exibição, estacionamentos, clubes e estabelecimentos de

ensino, entre outros”.

Esta Casa Legislativa também teve oportunidade de dispor  sobre o acesso e a

permanência da pessoa com deficiência em espaços públicos quando da tramitação

do projeto de lei que se converteu na Lei nº 17.785, de 23/9/2008, em cujo art. 5º está

previsto que “nos espetáculos, conferências e festas populares realizados em praças,

parques e nos demais espaços de uso público, será reservado espaço para pessoas

portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção”.
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Como se verifica com o estudo da legislação vigente, a reserva de assento para o

acompanhante  da  pessoa  com  deficiência  tem  impactos  diretos  na  proteção  e

integração  de  pessoas  com  necessidades  especiais.  Por  isso,  não  vislumbramos

óbices de natureza jurídico-constitucional à tramitação da matéria nesta Casa.

Todavia, o conteúdo de alguns dispositivos do projeto em análise já se encontra em

vigor  no texto da Lei  nº  17.785,  de 2008.  Dessa forma, julgamos mais pertinente

inserir  nessa lei  o conteúdo dos dispositivos da proposição em tela que inovam o

mundo  jurídico.  No  Substitutivo  nº  1,  que  apresentamos  ao  final  deste  parecer,

propomos acrescentar o conteúdo do art. 1º da proposição como parágrafo único do

art.  5º  da  Lei  nº17.785 e  o  conteúdo do art.  3º  da  proposição como art.  6-A da

mencionada lei.

Cabe ressaltar, ainda, que a expressão “pessoa portadora de deficiência” passou a

ser utilizada a partir da Constituição Federal de 1988, em substituição a expressões

anteriormente  utilizadas  como  “inválidos”,  incapazes”,  “excepcionais”  e  “pessoas

deficientes”. Entretanto, desde meados dos anos 1990, os defensores dos direitos

desse  segmento  chamam  a  atenção  para  a  impropriedade  do  termo  “portador”  -

alguém que porta alguma coisa pode se desvencilhar dela a qualquer momento, o

que permite  a  interpretação de que a  deficiência  seria  uma condição temporária,

diferentemente  do  que  se  observa  na  maioria  das  deficiências.  Para  evitar  a

segregação e a exclusão que podem ser reforçadas pela língua, o termo utilizado

passou a ser “pessoa com deficiência”. Há um entendimento entre aqueles que atuam

na defesa dos direitos desses indivíduos de que o termo ressalta a pessoa e não sua

deficiência ou necessidade, conferindo a ela a devida valorização.

O termo “cadeirante” é também considerado inadequado por reduzir  a pessoa a

uma condição de inferioridade em relação ao uso do instrumento que ela utiliza para

facilitar sua mobilidade. A legislação federal e a Norma Brasileira nº 9.050, de 2004,

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - utilizam o termo “pessoa em

cadeira  de  rodas”.  Assim,  para  alinhar  a  proposição  à  terminologia  utilizada  pela

legislação federal propomos substituir o termo “cadeirante” por “pessoa em cadeira de

rodas”.

Ainda para alinhar a terminologia adotada na proposição em análise à utilizada pela
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legislação federal,  sugerimos,  também, a  substituição a  expressão “dificuldade de

locomoção” por “mobilidade reduzida”.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o

aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor  na  forma  do  Substitutivo  n°1,  que

apresentamos a seguir.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.498/2012 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para

facilitar  o  acesso  da  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  dificuldade  de

locomoção aos espaços de uso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 5º - (…)

Parágrafo único - Nos espetáculos realizados nos espaços de uso público a que se

refere o “caput” deste artigo, o espaço reservado para pessoas com deficiência ou

com mobilidade reduzida deverá situar-se em local que garanta a acomodação de, no

mínimo, um acompanhante.”.

Art. 2º - Fica substituída em todo o texto da Lei nº 17.785, de 2008, a expressão “

pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção” por “ pessoa com

deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Art. 3º - Fica substituída, no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 17.785, de 2008, a

expressão “cadeirante” por “pessoa em cadeira de rodas”.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Pompílio

Canavez - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.639/2011

(Nova redação, nos termos do art. 138, §1º, do Regimento Interno)
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais.

Por  determinação do Presidente desta Casa, foi  o Projeto de Lei  nº 3.418/2012

anexado à proposição em exame, nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta

Comissão a fim de receber parecer  para o 2º  turno,  conforme dispõe o art.  189,

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

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Durante  a  discussão  do  parecer,  foram apresentadas  propostas de  emenda,  as

quais foram acatadas por este relator e incorporadas no parecer.

Fundamentação

O objetivo do  projeto  em análise  é instituir  taxas pela  prestação do serviço  de

emissão, processamento e cobrança de documento de arrecadação do Seguro de

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT - e

pelo  fornecimento  de  dados  cadastrais  dos  proprietários  de  veículos  automotores

para  fins  de  cobrança  do  DPVAT.  As  sociedades  seguradoras  beneficiadas  pelo

DPVAT são os contribuintes das referidas taxas. O seu valor, que é de 1,5 Unidade

Fiscal  do  Estado de Minas  Gerais  -  Ufemg -  por  serviço  prestado,  não pode ser

acrescido ao valor do DPVAT nem pode ser  repassado ao proprietário do veículo

automotor.

O Projeto de Lei nº 3.418/2012, do Governador do Estado, anexo à proposição em

exame, pretende, entre outros, alterar a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 14.699, de

6 de agosto de 2003, que "dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito

tributário, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei nº 13.470, de 17 de

janeiro  de  2000,  a  Lei  nº  14.062,  de  20  de  novembro  de  2001,  e  dá  outras

providências".

Durante  a  tramitação  no  1º  turno,  foi  aprovado  substitutivo  com  o  intuito  de
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incorporar à proposição em exame a maior parte das medidas propostas pelo projeto

anexado  e  de  acrescentar  modificações  à  legislação  tributária.  Foi  excluída  do

referido  substitutivo  a  previsão  de  criação  das  taxas  pela  prestação  de  serviços

relativos ao DPVAT, tendo em vista que foram instituídas pela Lei nº 19.999, de 30 de

dezembro de 2011.

Boa parte das modificações aprovadas se referem ao Imposto sobre Operações

Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Entre elas, estão a previsão

de  diferimento  para  operações  ou  prestações  concomitantes;  a  previsão  de

alternativa  de  compromisso  firmado  pelo  estabelecimento  industrial  em  fase  de

instalação no Estado para gerar, pelo menos, 250 empregos diretos para os quais se

exija formação de nível superior específica, no prazo de três anos contados da data

do início de produção do estabelecimento, em contrapartida à concessão de benefício

fiscal; a permissão de transferência de crédito presumido, por parte do produtor rural

beneficiado  com  isenção,  em  substituição  ao  imposto  efetivamente  cobrado  nas

operações anteriores à saída isenta, para o estabelecimento exportador e para os

armazéns-gerais,  o  que  antes  era  permitido  apenas  para  a  cooperativa  e  para  o

estabelecimento  industrial;  e  a  autorização  de  concessão,  por  meio  de  regime

especial,  de  sistemática  especial  de  apuração  e  de  pagamento  do  imposto  ao

estabelecimento minerador de minerais metálicos.

Uma  das  inovações  do  substitutivo  aprovado  é  a  proposta  de  estabelecer  o

procedimento para apreciação, por esta Casa, dos convênios celebrados pelo Estado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, com fundamento

no  art.  155,  §  2º,  XII,  “g”,  da  Constituição  da  República  e  no  art.  146,  XI,  da

Constituição  Estadual,  em  harmonia  com  as  regras  estabelecidas  pela  Lei

Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, que trata da celebração e

ratificação de convênios interestaduais.

Destaca-se  dentre  as  alterações  da  legislação  tributária  a  fixação  de  alíquota

interestadual de 4% em se tratando de bens e mercadorias importadas do exterior,

mesmo  que,  após  seu  desembaraço  aduaneiro,  sejam  submetidos  a  qualquer

processo  de  transformação,  beneficiamento,  montagem,  acondicionamento,
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reacondicionamento,  renovação ou recondicionamento,  resultando em mercadorias

ou  bens  com Conteúdo  de  Importação  superior  a  40%,  em  conformidade com  a

Resolução do Senado Federal nº 13, de 2012.

São  propostas  alterações  na  legislação  sobre  incentivos  fiscais  relativos  a

operações  internas  com blocos  de  concreto,  prestações  de serviço  de  transporte

iniciado no Estado e tomado por contribuinte mineiro, importações e aquisições de

bens pelas  indústrias  de  insumos  para  fabricação de fertilizantes,  operações com

gado bovino ou bufalino promovidas por  produtor rural de Município integrante da

área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Idene -, operações da avicultura, da pecuária em geral, da pesca e do setor

de  frigoríficos,  prestação  de  serviço  de  transporte  ferroviário,  operações de

distribuidores  com  atuação  especializada  em  determinados  setores  da  economia,

tratamento  tributário  diferenciado  dispensado  ao  pequeno  produtor  rural  e  ao

agricultor  familiar  nas  operações  internas  destinadas  a  contribuinte  com  produtos

industrializados no próprio estabelecimento rural.

Dentre  os  aprimoramentos  nas  normas  tributárias,  destaca-se  a  criação  do

Processo Tributário Administrativo Eletrônico - E-PTA -, com o objetivo de tornar o

processo mais  célere  e eficiente,  seguindo uma tendência já  adotada pelo  Poder

Judiciário.  Outro  destaque,  que complementa  o  anterior,  é  a  criação do Domicílio

Tributário Eletrônico - DT-e - portal de serviços e de comunicações eletrônicas entre a

Secretaria de Estado de Fazenda, contribuinte e interessados.

No que diz  respeito  à  Taxa de Expediente,  propõe-se  a  criação da  taxa  sobre

análise  e  cálculo  para  fins  de  compensação  de  precatório  judicial  com  débitos

inscritos em dívida ativa, como Ato de Autoridade Administrativa da Advocacia-Geral

do Estado, no valor de 43 Ufemgs.

Com relação à Taxa de Segurança Pública, são propostas a majoração da taxa

incidente sobre o fornecimento de 2ª via de cédula de identidade, a isenção da taxa

devida pela emissão de 2ª via da cédula de identidade, em caso de furto ou roubo

notificados,  e  da  Taxa  de  Incêndio  relativa  a  edificação  utilizada  por

microempreendedor individual e a revogação das taxas cobradas pela emissão da 1ª

via da cédula de identidade, pela emissão de expedição de baixa ou cancelamento de
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notas a pedido do interessado, pelos serviços operacionais do Corpo de Bombeiros

Militar de Minas Gerais e da Polícia Militar de Minas Gerais de vistoria técnica prévia

e de segurança preventiva em eventos de qualquer natureza que envolvam reunião

ou aglomeração de pessoas, como congressos, seminários, convenções, encontros,

feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em geral.

Pretende-se isentar da TFDR a ocupação na faixa de domínio das rodovias para a

instalação de rede de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto, localizadas

nas regiões Norte e Nordeste do Estado, ou para a instalação de linha ou rede de

transmissão ou distribuição de energia elétrica.

Outro  objetivo  da  proposição é  a  modificação da Lei  nº  14.699,  de  2003,  para

alterar a data de referência dos créditos inscritos em dívida ativa passíveis de serem

compensados com precatórios, ampliando as possibilidades de compensação, e fixar

em  Ufemg  o  crédito  de  pequeno  valor,  possibilitando-se  assim  a  sua  constante

atualização monetária.

Com relação ao ITCD, foram propostas isenção relativa à doação de imóvel pelo

poder público para programa habitacional federal para a população de baixa renda e

dispensa do pagamento de crédito tributário, na hipótese de cessão pelo consumidor

à concessionária de energia elétrica, de valores, bens ou instalações utilizados na

extensão, modificação ou melhoramento da rede de distribuição de energia elétrica, a

título de Participação Financeira do Consumidor.

Outra modificação proposta incide sobre a Lei de Incentivo à Cultura, Lei nº 17.615,

de 4 de julho de 2008, com o intuito de assegurar que o contribuinte com crédito

tributário  inscrito  em  dívida  ativa  há  pelo  menos  um  ano  possa  quitá-lo  com  o

desconto previsto na lei, desde que apoie financeiramente projeto cultural, criando-se

um mecanismo de atualização permanente da mencionada data-limite da inscrição do

crédito em dívida ativa.

Conforme a análise realizada por esta Comissão no 1º turno, a proposição atende

aos requisitos estabelecidos pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal para a

concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

Entendemos  que  as  alterações  aprovadas  no  1º  turno  aprimoram  a  legislação

tributária.  Consideramos,  no  entanto,  que  ainda  se  fazem  necessárias  algumas
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modificações, razão pela qual apresentamos emendas ao projeto.

A Emenda nº 1 pretende alterar dispositivo que trata do E-PTA, com o intuito de

estabelecer o prazo de 10 (dez) dias, após eventual indisponibilidade técnica do E-

PTA na internet,  para que,  restabelecida a disponibilidade técnica, os documentos

autuados sejam digitalizados e convertidos para E-PTA, caso contrário o processo

seguirá a tramitação definida para processos físicos. As Emendas nºs 2 e 3 visam,

respectivamente, aprimorar e corrigir a redação de dispositivos do projeto. A Emenda

nº  4  autoriza  o  Estado  a  excluir  as  concessionárias  de  distribuição,  geração  e

transmissão de energia elétrica, como coobrigadas, do polo passivo das autuações

fiscais  relativas  às  vendas  de  excedente  de  energia  elétrica  realizadas  por

consumidores  em  transações  bilaterais.  A  Emenda  nº  5  altera  hipótese  de  não

incidência  do  ICMS  relativa  ao  fornecimento  de  concreto  cimento  ou  asfáltico

destinado a obra de construção civil. As Emendas nºs 6 a 9 promovem mudanças

pontuais que aprimoram o projeto.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  1.639/2011,  no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 9, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 134 da Lei nº 6.763, de 1975, de que trata o art. 1º do vencido, a

seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

'Art.  134 -  Na hipótese  de  eventual  indisponibilidade técnica do E-PTA na rede

mundial  de computadores -  internet  -,  o  PTA se formará na  repartição fazendária

competente,  mediante  autuação  dos  documentos  com  páginas  numeradas

sequencialmente e rubricadas.

§ 1º - Se em até dez dias for restabelecida a disponibilidade técnica do E-PTA na

internet,  os  documentos autuados na forma do 'caput'  deverão ser  digitalizados e

convertidos para E-PTA, conforme dispuser o regulamento.

§ 2º - Extinto o prazo previsto no § 1º, o processo, autuado na forma estabelecida

no 'caput', seguirá a tramitação estabelecida em lei e em regulamento para processos

físicos.
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§ 3º - Os autos de processos eletrônicos (E-PTA) que tiverem que ser remetidos a

outro órgão ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão

ser impressos em papel e autuados conforme dispuser o regulamento.'.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 10 do vencido a seguinte redação:

“Art.  10 - O 'caput'  do art. 5º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

'Art. 5º - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa há mais de

doze meses, contados da data do requerimento do incentivador, poderá quitá-lo com

desconto de 25% (vinte e cinco por cento), desde que apoie financeiramente projeto

cultural, nos termos deste artigo.'.”.

EMENDA Nº 3

Substitua-se no “caput” do art. 32-I, de que trata o art. 2º do vencido, a expressão

“Seção B da Divisão 7” por “Divisão 7 da Seção B”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a excluir as concessionárias de

distribuição, geração e transmissão de energia elétrica, como coobrigadas, do polo

passivo das autuações fiscais relativas às vendas de excedente de energia elétrica

realizadas por consumidores em transações bilaterais, subsistindo o crédito tributário,

em seu montante total, em relação aos demais sujeitos passivos.”.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art.  -  O inciso XXIV do art.  7º,  da Lei  6.763, de 1975,  passa a vigorar com a

seguinte redação:

'Art. 7º - (...)

XXIV - a saída de concreto cimento ou asfáltico destinado a obra de construção

civil, ainda que preparado fora do local da obra.'.”.

EMENDA Nº 6

Suprimam-se os arts. 27 e 28 do vencido.
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EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier:

“Art.  -  O art.  12 da Lei nº 6.763,  de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo:

'Art. 12 - (…)

§ - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições previstos

em  regulamento,  a  reduzir  a  carga  tributária  para  12%  (doze  por  cento)  nas

operações  internas  com  bicicletas,  bem  como  peças,  partes  e  acessórios  para

fabricação de bicicletas.'.”.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier:

“Art. - O 'caput' do art. 1º e o 'caput' do art. 5º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de

2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art.  1° -  O  Poder  Executivo  concederá  desconto  par a  pagamento  de  crédito

tributário inscrito em dívida ativa há pelo menos doze meses contados da data do

requerimento de concessão,  com o objetivo de estimular  a realização de projetos

desportivos no Estado, nas condições especificadas em regulamento.

(…)

Art. 5° - O crédito definido no art. 1° poderá ser quitado com desconto de 25% (vinte

e cinco por cento), desde que o sujeito passivo apoie financeiramente a realização de

projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei.'.”.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier:

“Art. - Fica revogado o § 6º do art. 5º da Lei nº 16.318, de 2006.”.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 1.639/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, dá nova redação ao § 3º do art. 9º e ao art. 11
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da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003, ao “caput ” do art. 5º da Lei nº 17.615, de 4

de julho de 2008, ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 19.429, de 11 de janeiro de

2011, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 9º, a alínea “b.1” do inciso I e os §§ 4º e 20, a alínea "c" do inciso I do

§ 67 e o § 68 do art. 12, os §§ 1° e 2º e o inciso III do § 3º do art. 17, o inciso I do § 13

do art. 29, o inciso I do art. 32-A, os arts. 32-C e 32-F, o § 4º do art. 54, o inciso III do

art. 133, o art. 134, o § 2º do art. 138, o art. 144, o parágrafo único do art. 219-A e o

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 9º - O regulamento poderá dispor que o lançamento e o pagamento do imposto

sejam diferidos para operações ou prestações concomitantes ou subsequentes.

(...)

Art. 12 - (…)

I - (...)

b.1) arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho, farinha de mandioca, quando de

produção nacional;

(...)

§ 4º - O convênio previsto na alínea "c" do inciso I do “caput” será submetido à

apreciação da Assembleia Legislativa do Estado, na forma prevista no § 5º do art. 8º.

(...)

§  20 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, blocos de concreto,

tijoleiras  (peças  ocas  para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas

(complemento de tijoleira) de cerâmica, manilhas e conexões cerâmicas, telhas, areia

e brita.

(...)

§ 67 - (…)

I - (...)

c)  apresentar  compromisso de geração de,  pelo menos,  no  prazo de três  anos
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contados  da  data  do  início  de  produção  do  estabelecimento,  mil  e  quinhentos

empregos diretos ou de duzentos e cinquenta empregos diretos para os quais se exija

formação de nível superior específica para o exercício da função;

(...)

§ 68 - No caso de cumprimento parcial do disposto na alínea “c” do inciso I do § 67,

o  estabelecimento  industrial  em  fase  de  instalação  no  Estado  deverá  recolher,

proporcionalmente  ao  valor  que  faltar  para  completar  o  número  de  empregos

compromissado, o imposto dispensado em razão da redução de carga tributária de

que tratam os incisos I e II do § 66, com todos os acréscimos legais, até o último dia

útil do mês subsequente àquele em que se verificar o descumprimento.

(...)

Art. 17 - (...)

§ 1º - Ao produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis fica

assegurado,  nos  termos  e  condições  do  regulamento,  tratamento  tributário

diferenciado que inclua:

I - isenção nas operações internas destinadas a contribuinte;

II - simplificação da apuração do imposto nas demais operações;

III -  transferência de crédito presumido, em substituição ao imposto efetivamente

cobrado nas operações anteriores à saída isenta para:

a) em se tratando de operações com café:

1)  a  cooperativa,  o  estabelecimento  industrial  de  moagem  e  torrefação,  o

estabelecimento preponderantemente exportador e o armazém-geral;

2) o estabelecimento atacadista que promover a transferência da mercadoria em

operação interna para estabelecimento preponderantemente exportador de mesma

titularidade;

b) a cooperativa, o estabelecimento industrial e o estabelecimento exportador, nos

demais casos.

§ 2º - A instituição do tratamento previsto no § 1º cessa a fruição pelo produtor rural

não  inscrito  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  dos  demais  tratamentos

tributários previstos na legislação tributária estadual, ressalvado o disposto no § 6º do

art. 20-I e o produtor rural de grande porte que seja optante de regime especial para
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utilizar  sistema público  de  escrituração  digital  -  Sped  -,  nos  termos  e  condições

previstos em regulamento.

§ 3° - (...)

III  -  tenha  receita  bruta  anual  igual  ou  inferior  ao  limite  estabelecido  para  as

microempresas, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro

de 2006.

(…)

Art. 29 - (...)

§ 13 - (....)

I - a suspender a apropriação da fração mensal de um quarenta e oito avos nos

períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias e prestações de serviço de

transporte  interestadual  e  intermunicipal  ou  de  comunicação,  caso em  que  ficará

suspensa  também  a  contagem  do  prazo  de  quarenta  e  oito  meses  para  o

aproveitamento do crédito correspondente ao bem do ativo imobilizado;

(…)

Art. 32-A - (...)

I - ao estabelecimento industrial, de até 100% (cem por cento) do valor equivalente

ao imposto devido na operação de saída de produtos eletroeletrônicos destinados a

estabelecimento  de  contribuinte  do  imposto,  pessoas  jurídicas  prestadoras  de

serviços, inclusive clínicas e hospitais, profissional médico ou órgão da administração

pública, suas fundações e autarquias;

(...)

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados o prazo, a forma e as condições

previstas  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que  promover  a  saída  de  peixes,  inclusive  alevinos,  o

processamento de pescado,  ou o  abate  ou  o processamento de  aves  e  de  gado

bovino,  equídeo,  bufalino,  caprino,  ovino,  suíno,  de  forma  que  a  carga  tributária

resulte no percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) nas operações de saída de

peixe, de carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais

ou  de  seu  processamento,  inclusive  defumados  ou  temperados,  e  de  saída  de

produto industrializado comestível, cuja matéria-prima seja resultante do abate dos
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animais.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também quando o abate ou a

pesca forem realizados em estabelecimento de terceiro situado no Estado.

(…)

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder:

I  -  ao  contribuinte  que  promova  operação  de  venda  de  mercadoria  com  carga

tributária  superior  à  devida  na  saída  imediatamente  subsequente  com  a  mesma

mercadoria  sistema  de  compensação  tributária  que  anule  a  distorção  financeira

concorrencial provocada pelo estorno de crédito na aquisição dessa mercadoria por

seu adquirente;

II  -  ao  contribuinte  distribuidor  que  promova  operação  subsequente  com

mercadorias destinadas a outros contribuintes sistema de compensação que reduza

ou neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

(…)

Art. 54 - (...)

§ 4º - Na hipótese do inciso VI do “caput” deste artigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo

ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive

quando amparada por isenção ou não incidência.

(...)

Art. 133 - (...)

III - domicílio eletrônico do interessado, na forma do art. 144-A desta lei, e local para

recebimento de correspondência, em atendimento ao disposto no art. 144-B desta lei;

(...)

Art.  134  -  Na hipótese  de  eventual  indisponibilidade  técnica  do  e-PTA na  rede

mundial  de computadores -  internet  -,  o  PTA se formará na  repartição fazendária

competente,  mediante  autuação  dos  documentos  com  páginas  numeradas

sequencialmente e rubricadas.

§ 1º - Restabelecida a disponibilidade técnica do e-PTA na internet, os documentos

autuados na forma do “caput”  deverão ser digitalizados e convertidos para e-PTA,
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conforme dispuser o regulamento.

§ 2º - Os autos de processos eletrônicos (e-PTA) que tiverem que ser remetidos a

outro órgão ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão

ser impressos em papel e autuados conforme dispuser o regulamento.

§ 3º - Feita a autuação na forma estabelecida no “caput” e no § 1º deste artigo, o

processo seguirá a tramitação estabelecida em lei e em regulamento para processos

físicos.

(...)

Art. 138 - (...)

§  2º  -  Em se tratando de transmissão eletrônica de documento ou petição pelo

interessado,  considerar-se-á  entregue no dia  e  hora  de  emissão do protocolo  de

recebimento  gerado  pelo  sistema  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  serão

considerados tempestivos aqueles transmitidos até às vinte e quatro horas do último

dia do prazo previsto para a prática do ato, observado o horário de Brasília, Distrito

Federal, que será registrado no protocolo eletrônico disponibilizado.

(...)

Art. 144 - As intimações do interessado dos atos do PTA serão realizadas por um

dos seguintes meios, nos termos do regulamento:

I - pessoalmente;

II - por via postal com aviso de recebimento;

III - por Domicílio Tributário Eletrônico, previsto no art. 144-A desta Lei;

IV - por publicação no órgão oficial dos Poderes do Estado;

V - por publicação no diário eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda.

§  1º  -  A intimação  por  via  postal  com  aviso  de  recebimento  será  considerada

efetivada dez dias após a postagem da documentação, caso no recibo não conste a

data de seu recebimento;

§  2º  -  Na  hipótese  da  intimação  por  via  postal,  caso  no  recibo  não  conste  a

assinatura  do  interessado  ou  de  seu  representante  legal,  a  intimação  será  feita

mediante  publicação no órgão oficial  dos Poderes  do Estado,  sendo considerada

efetivada dez dias após a sua publicação.

(…)
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Art. 219-A - (....)

Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos de que trata o “caput” a certidão:

I - emitida no prazo para apresentação de impugnação pelo sujeito passivo, contra

lançamento de crédito tributário;

II  -  emitida  após  a  decisão irrecorrível  na  esfera  administrativa  contra  o sujeito

passivo e até a inscrição em dívida ativa do respectivo crédito tributário;

III - referente a responsável subsidiário, antes do despacho do Juiz que ordenar sua

citação em processo de execução fiscal.

(...)

Art.  225-A -  Nas hipóteses dos arts.  32-A a  32-I  desta  lei,  caso o  regulamento

preveja  a  concessão  do  benefício  por  meio  de  regime especial,  este  deverá  ser

encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado para ratificação, na forma e nos

prazos previstos nos parágrafos do art. 225 desta lei.“.

Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei n° 6.763, de 19 75, os §§ 5º e 6º ao art. 8º, a

alínea “d” ao inciso II e os §§ 71 a 74 ao art. 12, inciso 18 e § 4º ao art. 21, o § 8º ao

art. 28, a subalínea “a.6” ao inciso 4 do § 5º do art. 29, o inciso IV ao art. 31, o inciso

XII ao art. 32-A, os arts. 32-I e 32-J, o § 7º ao art. 33, a subalínea “a.6” ao inciso II do

§ 4º do art. 39, os incisos XLIV e XLV e o § 7º ao art. 55, o inciso VII ao § 2º e o § 7º

do art. 114, os incisos IV e V ao art. 120-B, o parágrafo único ao art. 131, os §§ 1º ao

5º ao art. 133, o § 3º ao art. 138, o art. 144-A, o art. 144-B e o art. 219-B seguintes:

“Art. 8º - (...)

§ 5º - Os convênios que dispõem sobre concessão de isenção ou outro benefício ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa

do Estado, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o

disposto no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

§  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  os  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou

financeiros previstos nos convênios ratificados nos termos do § 5º.

(…)

Art. 12 - (…)
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II - (…)

d) 4% (quatro por cento),  em se tratando de bens e mercadorias importadas do

exterior, observado o seguinte:

1) a alíquota a que se refere esta alínea aplica-se também aos bens e mercadorias

importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, ainda que submetidos

a  qualquer  processo  de  transformação,  beneficiamento,  montagem,

acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem

em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por

cento), assim considerado o percentual correspondente ao quociente entre o valor da

parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da

mercadoria ou bem;

2) a alíquota a que se refere esta alínea não se aplica às operações com:

2.1) bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional,

conforme ato editado pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior -

Camex -;

2.2)  mercadorias  produzidas  em  conformidade  com  os  processos  produtivos

básicos de que tratam o Decreto-Lei federal nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as

Leis federais nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991; 8.387 de 30 de dezembro de 1991;

10.176, de 11 de janeiro de 2001; e 11.484, de 31 de maio de 2007;

2.3) gás natural.

(…)

§ 71 - Na hipótese do § 2º do art. 49 e do art. 51, a alíquota será de 18% (dezoito

por cento), salvo se o contribuinte:

I - especificar e comprovar, de forma inequívoca, quais as operações e prestações

realizadas, caso em que será aplicada a alíquota correspondente;

II  -  nos  últimos  doze  meses,  tiver  realizado,  preponderantemente,  operações

tributadas  com  alíquota  superior  a  18%  (dezoito  por  cento),  caso  em  que  será

aplicada a alíquota preponderante.

§ 72 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas prestações de serviço de transporte rodoviário de cargas iniciado no Estado e
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tomado por contribuinte mineiro.

§ 73 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 4% (quatro por cento) a carga tributária

na saída de gado bovino ou bufalino promovida por estabelecimento de produtor rural

situado  em  Município  que  integre  a  área  de  abrangência  do  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, de que trata a Lei nº

14.171, de 15 de janeiro de 2002, durante o período de estiagem.

§ 74 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos prazos e nas condições previstas em

regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária na importação,

na  aquisição  em  operação  interna  ou  interestadual,  relativamente  à  parcela  do

imposto resultante da diferença de alíquota, de bens de uso ou consumo e de bens

considerados pela legislação tributária como alheios à sua atividade, por contribuinte

que produza matéria-prima para a indústria de fertilizantes no Estado.

(…)

Art. 21 - (…)

XVIII  -  o  anunciante  a  quem  é prestado  o  serviço  de  comunicação  visual,  por

qualquer meio, ainda que em etapa intermediária do processo comunicativo.

(…)

§ 4º - Na hipótese de que trata o inciso XVIII do “caput” deste artigo, a formalização

do crédito tributário poderá ser efetuada apenas em relação ao tomador do referido

serviço.

(…)

Art. 28 - (....)

§  8º  -  Fica  limitado  ao  percentual  de  4% (quatro  por  cento)  sobre  o  valor  da

respectiva base de cálculo o crédito a ser apropriado pelo destinatário ou deduzido na

apuração do ICMS devido por substituição tributária, na hipótese de operação com

mercadoria ou bem que tenha conteúdo importado cujo documento fiscal acobertador

esteja em desacordo com as exigências previstas em ato normativo expedido pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em cumprimento ao disposto no

§ 3º do art. 1º da Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, ou

outra que vier a substituí-la.
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Art. 29 - (...)

§ 5º - (...)

4 - (…)

a) - (...)

a.6)  caso  o  bem  seja  alienado  em  operação  interna  não  tributada  antes  do

quadragésimo  oitavo  mês,  contado  a  partir  daquele  em  que  tenha  ocorrido  sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito poderão ser

apropriadas  no  estabelecimento  industrial  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal

contenha a informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos

valores;

(…)

Art. 31 - (....)

IV - em se tratando de recebimento em operação interestadual de mercadoria em

que  tenha  sido  empregado  componente  importado  do  exterior  e  não  tenha  sido

informado no documento fiscal o respectivo percentual de Conteúdo de Importação, o

valor que exceder à aplicação da alíquota interestadual estabelecida para operação

com mercadoria importada do exterior.

(….)

Art. 32-A - (…)

XII  -  ao estabelecimento prestador  de serviço de  transporte ferroviário,  de valor

equivalente a até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto incidente na

prestação.

(…)

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Seção  B  da  Divisão  7  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observada a forma, o prazo e as condições previstas em regulamento e o

art.  225-A desta Lei, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que

inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13

desta Lei, para fins de determinação da base de cálculo do imposto;
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II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros créditos.

§ 1º - O regime especial de que trata o “caput”:

I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;

II  -  poderá estabelecer valores  ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício

financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio

recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a

proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações

realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova

nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua

vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no

regime especial de que trata o “caput”, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do

imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,

acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em

parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidas em regulamento.

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se  também  aos  períodos  de  apuração

compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para

os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada

ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito

ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências

interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime

especial.
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§ 4º -  O recolhimento de que trata o inciso II  do § 2º,  inclusive em relação às

hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando à devolução, restituição ou compensação;

II - não implica por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em

relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa

do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do

regime especial.

§  5º  -  O  regime  especial  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  poderá  prever  o

diferimento do imposto incidente nas operações de aquisição de bens destinados ao

ativo imobilizado e mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do

débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo único -  O disposto no “caput”  deste artigo não se aplica aos créditos

presumidos  previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de

Política Fazendária - Confaz -, que expressamente autorize sua manutenção.

(…)

Art. 33 - (...)

§ 7º - Presume-se interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída

da mercadoria do território mineiro com destino a outro Estado ou ao Distrito Federal,

ou a sua efetiva exportação, salvo nos casos de venda à ordem ou remessa para

depósito nos quais  a mercadoria deva ser entregue a estabelecimento situado no

Estado.

(…)

Art. 39 - (…)

§ 4º - (…)
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II - (…)

a - (…)

a.6) não enquadrado nas hipóteses anteriores e que contenha informações que não

correspondam à real operação ou prestação;

Art. 55 - (…)

XLIV  -  por  emitir  declaração  que  contenha  falsidade  quanto  à  inexistência  de

estabelecimento fabricante de produto similar, quando exigida para a concessão de

tratamento  tributário  diferenciado,  inclusive  diferimento  -  20% (vinte por  cento)  do

valor da importação ou da operação;

XLV - por não comprovar a saída, do território mineiro, de mercadoria com destino a

outro Estado ou ao Distrito Federal, ou a sua efetiva exportação - 50% (cinquenta por

cento) do valor total da operação;

(…)

§ 7º - Na hipótese do inciso XLIV, o crédito tributário será exigido desde a data do

fato  gerador  do  imposto,  com  os  acréscimos  legais,  como  se  não  houvesse

tratamento tributário diferenciado.

(…)

Art. 114 - (…)

§ 2º - (….)

VII - utilizada por microempreendedor individual - MEI -, de que trata o art. 18-A da

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(…)

§ 7º - Fica isenta da taxa de que trata o subitem 8.2 da Tabela D, anexa a esta lei, a

emissão  de  segunda  via  da  cédula  de  identidade  roubada  ou  furtada,  exigida  a

apresentação do registro de evento de defesa social - Reds.

(...)

Art. 120-B - (...)

IV - a ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para instalação de

linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica;

V  -  a  ocupação  transversal  ou  longitudinal  da  faixa  de  domínio  das  rodovias

localizadas  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  do  Estado,  para  instalação de  rede de
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adução, emissão ou distribuição de água e esgoto.

(…)

Art. 131 - (…)

Parágrafo  único  -  O  PTA será  preferencialmente  por  meio  eletrônico  (E-PTA),

devendo a Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizar sistemas eletrônicos para

formação  e  processamento  do  PTA,  na  forma  e  nas  condições  previstas  no

regulamento.

(…)

Art. 133 - (…)

§  1º  -  Em  se  tratando  de  e-PTA,  a  assinatura  do  interessado  ou  de  seu

representante, a que se refere o inciso V do “caput”, será substituída pela assinatura

eletrônica, de forma a permitir  a identificação inequívoca do signatário,  através da

utilização de um dos seguintes meios, na forma do regulamento:

I  -  assinatura  digital  baseada  em  certificado  digital  emitido  por  autoridade

certificadora credenciada na forma de lei federal específica;

II  -  assinatura digital  baseada em certificado digital  emitido ou reconhecido pela

Secretaria de Estado de Fazenda e aceito pelo interessado;

III - mediante cadastro de usuário na Secretaria de Estado de Fazenda, conforme

disciplinado em regulamento.

§ 2º - Em se tratando de e-PTA, considera-se ainda:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e

arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização

de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores.

§ 3º - Os documentos transmitidos por meio eletrônico, com garantia de autoria,

autenticidade e integridade, na forma estabelecida nesta lei e no regulamento, serão

considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 4º  -  Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável  deverão ser

apresentados à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma e nos prazos previstos no

regulamento.

§  5º  -  Os originais  dos documentos  digitalizados  deverão ser  preservados pelo



1878
____________________________________________________________________________

interessado  durante  os  prazos  previstos  na  legislação  tributária,  podendo  ser

requerida a sua apresentação ou depósito em repartição da Secretaria de Estado de

Fazenda, na forma estabelecida em regulamento.

(…)

Art. 138 - (...)

§ 3º - Na hipótese do § 2º, se houver indisponibilidade do sistema da Secretaria de

Estado  de  Fazenda  por  motivos  técnicos,  devidamente  certificada  por  essa

Secretaria, prorrogar-se-á automaticamente o prazo previsto para o primeiro dia útil

subsequente à data da resolução do problema.

(…)

Art.  144-A  -  Fica  instituído  o  Domicílio  Tributário  Eletrônico  -  DT-e  -,  para

comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado de Fazenda, o contribuinte e os

interessados, na forma e nas condições previstas em regulamento.

§ 1º  -  Entende-se por DT-e o portal de serviços e comunicações eletrônicas da

Secretaria de Estado de Fazenda, disponível na rede mundial de computadores, que

tem por finalidade:

I  -  cientificar  o contribuinte ou interessado sobre quaisquer  atos administrativos,

procedimentos e ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações;

III - expedir avisos em geral.

§ 2º - Para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DT-e, o contribuinte

ou interessado deverá estar previamente credenciado perante a Secretaria de Estado

de Fazenda, na forma prevista em regulamento.

§ 3º - Ao credenciado será atribuído registro no sistema eletrônico da Secretaria de

Estado de Fazenda e acesso a ele, na forma prevista na legislação tributária, com

tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de

suas comunicações.

§ 4º - Com a efetivação do credenciamento, a comunicação entre o contribuinte ou

interessado e a Secretaria de Estado de Fazenda se realizará preferencialmente por

meio eletrônico, através do DT-e.

§ 5º - O contribuinte ou o interessado, devidamente credenciado nos termos do §
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2º,  poderá,  mediante  procuração  eletrônica,  outorgada  na  forma estabelecida  em

regulamento,  nomear  terceiro  para  realizar,  em  seu  nome,  comunicação  com  a

Secretaria de Estado de Fazenda por meio do DT-e.

§ 6º -  A comunicação realizada na forma prevista neste artigo será considerada

pessoal para todos os efeitos legais e efetivada no dia em que o contribuinte ou o

interessado acessar eletronicamente o seu teor, observado o seguinte:

I - caso o referido acesso eletrônico ocorra em dia não útil,  a comunicação será

considerada efetivada no primeiro dia útil subsequente;

II - caso não ocorra o referido acesso eletrônico, presume-se que a comunicação

tenha sido efetivada dez dias corridos após o seu envio.

§ 7º - O contribuinte ou interessado devidamente credenciado poderá utilizar-se de

serviços eletrônicos adicionais a serem disponibilizados pela Secretaria de Estado de

Fazenda no DT-e.

§ 8º - As intimações feitas por meio do DT-e aos que se credenciarem na forma

desta lei dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive no diário eletrônico da

Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 144-B - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá utilizar-se de outras formas

de comunicação previstas na legislação, ainda que o contribuinte ou o interessado

esteja credenciado, nos termos do art. 144-A desta lei.

(...)

Art.  219-B  -  A  certidão  de  débitos  tributários  negativa,  emitida  fisicamente,

apresentada para instruir  qualquer dos procedimentos previstos nas hipóteses dos

incisos do § 1º do art. 219, desde que dentro do respectivo prazo de validade na data

da decisão do pedido, deverá ser considerada para esse efeito,  dispensando-se a

verificação no sistema eletrônico da condição de estar o requerente em situação que

permitiria a emissão dessa certidão.”.

Art. 3º - Fica acrescentado à Tabela A da Lei n° 6. 763, de 1975, o item 6, na forma

do Anexo I desta lei.

Art. 4º - O subitem 8.2 da Tabela D da Lei n° 6.763 , de 1975, passa a vigorar na

forma do Anexo II desta lei.

Art. 5º - O § 3º do art. 9º e o art. 11 da Lei n° 1 4.699, de 6 de agosto de 2003,
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passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 3º - Fica estabelecido como crédito de pequeno valor, para os fins de que trata o §

3º do art. 100 da Constituição da República e os arts. 78 e 87 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da  República,  aquele  decorrente  de

demanda  judicial  cujo  valor  bruto  apurado  em  liquidação  de  sentença  e  após  o

trânsito  em julgado de eventuais  embargos do devedor  opostos pelo  Estado seja

inferior,  na data da liquidação, a 4.723 Ufemgs (quatro mil setecentos e vinte três

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), independentemente da natureza do

crédito, vedado o fracionamento.

(…)

Art. 11 - Fica autorizada a compensação de créditos de precatórios judiciais com os

seguintes débitos  líquidos e certos inscritos  em dívida ativa, constituídos contra o

credor original do precatório, seu sucessor ou cessionário:

I  -  débitos  tributários  de natureza contenciosa inscritos  em dívida  ativa  há pelo

menos um ano antes do requerimento de compensação;

II - demais débitos inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 2011.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, serão observadas as seguintes condições, além

de outras estabelecidas em regulamento:

I  -  o  sujeito passivo do crédito do Estado,  ou seu representante legal,  assinará

termo de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,

demandados  em  juízo  ou  na  órbita  administrativa,  e  termo  de  quitação  dos

precatórios utilizados, que deverão ser anexados  aos processos judiciais dos quais

sejam oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver nenhuma pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados nem discussão sobre a sua titularidade ou valor, nem impugnação por

qualquer interessado;

II - o credor do precatório efetuará o pagamento prévio dos seguintes valores, que

não serão abrangidos pela compensação:

a)  parcelas  inerentes  aos  repasses  pertencentes  aos  Municípios  ou  a  outras

entidades públicas que não o Estado;
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b) honorários advocatícios de sucumbência devidos na forma do inciso VII do art.

26 da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 20 04;

III  - se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor atualizado do

precatório,  será  efetuado  o  pagamento  do  débito  remanescente  havido  contra  o

credor do precatório;

IV - se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação

for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica;

V - na hipótese do inciso IV, a compensação importará em renúncia pelo credor do

precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e

ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de

compensação;

VI  - que  não  tenha  havido  o  pagamento  do  precatório  ou  da  parcela  a  ser

compensada.

§ 2° - A extinção do débito contra o credor do prec atório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação e do

pagamento das despesas processuais.

§ 3° - A compensação a que se refere o “caput” dest e artigo não prejudicará os

recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça, nos termos do

art.  97  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da

República.”.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar, observada a forma, o prazo

e  as  condições  previstas  em  regulamento,  relativamente  aos  fatos  geradores

ocorridos no exercício de 2012, o pagamento de crédito tributário relativo à Taxa de

Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR -,

cobrada na hipótese de ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para

a instalação de:

I - linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica;

II  -  rede de adução,  emissão ou distribuição de água e esgoto,  localizadas  em

rodovias nas regiões Norte e Nordeste do Estado.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:
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I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

III - fica condicionado a:

a) petição conjunta, nos autos das ações ordinárias relativas à TFDR, na qual o

Estado de Minas Gerais e a concessionária de energia elétrica informam ao juízo que

se  compuseram  a  respeito  da  matéria  discutida,  requerendo  a  extinção  e  o

arquivamento dos processos;

b)  retirada,  por  parte  da  concessionária  de  energia  elétrica,  de  impugnações,

defesas ou recursos apresentados em fase administrativa;

c)  desistência,  pelo  advogado  do  sujeito  passivo,  da  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência.

Art.  7º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  a  restituição  dos

pagamentos feitos a título de Taxa de Segurança Pública pela emissão da 1ª via da

Cédula de Identidade, prevista no subitem 8.1 da Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975,

relativos aos fatos geradores ocorridos no período entre 19 de julho de 2012 e a data

da publicação desta lei.

Art.  8º - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de crédito

tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Transmissão  Causa  Mortis  e  Doação  de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, multas e juros decorrentes, cobrado na hipótese

de cessão pelo consumidor à concessionária de energia elétrica de valores, bens ou

instalações  utilizados  na  extensão,  modificação  ou  melhoramento  da  rede  de

distribuição de energia elétrica a título de participação financeira do consumidor.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos.

§ 2º - O disposto no inciso II do § 1° não prejudic a a devolução de depósito judicial

do ITCD no caso de decisão judicial transitada em julgado desfavorável à Fazenda
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Pública.

Art. 9º - Não havendo recolhimento do ICMS de responsabilidade da concessionária

de energia elétrica, em razão de suspensão da exigibilidade do tributo decorrente de

demanda judicial promovida pelo respectivo adquirente de energia elétrica, ainda que

substituído  processualmente,  fica  atribuída,  em  caráter  de  exclusividade,  ao

adquirente de energia elétrica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto.

§ 1º - A responsabilidade de que trata o “caput” persistirá para os fatos geradores

ocorridos até a data da notificação da revogação da medida judicial à concessionária

de energia elétrica.

§ 2º - Na hipótese do “caput” e do § 1º, a concessionária:

I - não será incluída no polo passivo da respectiva obrigação tributária em relação

aos fatos geradores ocorridos nos períodos de que tratam o “caput” e o § 1º, inclusive

após ter sido notificada judicialmente da revogação da suspensão;

II  -  será  responsável  pela  obrigação  tributária  em  relação  aos  fatos  geradores

ocorridos após ter sido notificada judicialmente da revogação da suspensão.

§ 3º - O disposto no inciso I do § 2º:

I - aplica-se, inclusive, aos fatos geradores ocorridos até o dia anterior à data de

vigência desta lei, desde que nesta data a exigibilidade esteja suspensa;

II - não se aplica aos créditos tributários já formalizados.

§ 4º - Na hipótese do inciso I do § 3º, subsiste o crédito tributário, em seu montante

total, relativamente ao adquirente de energia elétrica, nos termos do art. 21, XII, da

Lei nº 6.763, de 1975.

§ 5º - Em relação ao crédito tributário formalizado até a data de publicação desta

lei, fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da legislação aplicável, a dispensar

o seu pagamento pela concessionária de energia elétrica, hipótese em que subsistirá

o crédito tributário, em seu montante total, em relação aos demais sujeitos passivos.

Art. 10 - O “caput” do art. 5º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 5º - O contribuinte com crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, inscrito em dívida ativa há
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mais de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do incentivador junto à

Advocacia Geral do Estado - AGE -, poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e

cinco por cento), desde que apoie financeiramente projeto cultural, nos termos deste

artigo.”.

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Fazenda regulamentará a transição do PTA em

meio físico para o PTA eletrônico.

§ 1º - Enquanto não disponível a respectiva modalidade de E-PTA, o PTA formar-se-

á  na  repartição  fazendária  competente,  mediante  autuação  dos  documentos  com

páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.

§ 2º - Enquanto não regulamentado o DT-e:

I - é facultado ao contribuinte ou interessado, nos PTAs não eletrônicos, receber as

intimações e comunicações relativas a estes por meio de correio eletrônico, hipótese

em  que  deverá  deixar  expressa  a  opção  e  informar  o  endereço,  inclusive  as

alterações  posteriores,  caso em que serão consideradas  realizadas  no quinto  dia

após o envio da mensagem;

II  -  no  e-PTA,  as  intimações  e  comunicações  serão  efetuadas  na  caixa  postal

vinculada ao sistema disponibilizado conforme parágrafo único do art. 131 e serão

consideradas realizadas na forma prevista nos §§ 6º, 7º e 8º do art. 144-A;

III  -  nas  demais  hipóteses,  a  comunicação  com  o  contribuinte  ou  interessado

realizar-se-á  na  forma  prevista  no  regulamento,  devendo  o  mesmo fornecer  seu

endereço de correspondência.

Art. 12 - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 19.429, de 11 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo  único  -  Os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  o

Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado de Fazenda poderão optar por divulgar

os atos oficiais e o noticiário de seu interesse em publicação própria ou em diário

eletrônico disponibilizado em site da internet, nos termos de regulamento.”.

Art. 13 - Nas hipóteses dos §§ 2º e 3º do art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, com a

redação dada por esta lei, havendo crédito tributário formalizado, inscrito ou não em

dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo à exigência de ICMS abrangida
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pelo recolhimento de que tratam os referidos parágrafos, o auto de infração e, se for o

caso, a inscrição na dívida ativa, serão cancelados.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 2º - Para fins do cancelamento de que trata o “caput”, caso conste do auto de

infração questão não relativa à transferência interestadual,  a repartição fazendária

competente  promoverá  o  respectivo  desmembramento  e  dará  continuidade  à

tramitação do processo tributário administrativo, em relação à parcela remanescente.

Art. 14 - O estabelecimento prestador de serviço de transporte ferroviário que na

data de publicação desta lei não for optante pelo crédito presumido previsto no art.

75,  XVII,  do  Regulamento  do  ICMS,  aprovado pelo  Decreto  nº  43.080,  de  13  de

dezembro de 2002, e que vier a adotar o crédito presumido com fundamento no art.

32-A, XII, da Lei nº 6.763, de 1975, com a redação dada por esta lei, poderá refazer a

apuração do imposto relativamente aos períodos imediatamente anteriores à opção,

retroativamente  a  janeiro  de  2007,  aplicando os seguintes  percentuais  de  crédito

presumido sobre o valor do imposto devido na prestação, em substituição ao sistema

normal de débito e crédito, sendo vedada a utilização de quaisquer outros créditos:

I - 40% (quarenta por cento), nas prestações realizadas de 1º de janeiro de 2007 a

31 de maio de 2008;

II - 45% (quarenta e cinco por cento), nas prestações realizadas a partir de 1º de

junho de 2008, acrescido de valor equivalente a 8,1% (oito inteiros e um décimo por

cento) do valor das prestações de serviço de transporte de mercadoria destinada ao
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exterior,  amparadas  pela  isenção  a  que  se  refere  o  item  126  do  Anexo  I  do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002, hipótese em que o

limite total dos créditos do período de apuração será equivalente ao valor resultante

da aplicação do percentual de participação das prestações de serviço de transporte

de mercadoria destinada ao exterior na totalidade das prestações aplicado sobre o

valor do débito do período.

§ 1º - O saldo credor do imposto regularmente escriturado em 31 de dezembro de

2006 poderá ser utilizado para abatimento do imposto a pagar resultante da nova

apuração.

§ 2º -  Na hipótese de estorno de crédito promovido pelo fisco,  do qual decorra

redução do saldo credor escriturado em 31 de dezembro de 2006, será considerado o

saldo credor resultante dos estornos ou, se for caso, aquele decorrente de decisão

irrecorrível na esfera administrativa.

§ 3º - Em relação à diferença de imposto a pagar resultante da nova apuração e da

compensação de que trata o § 1º, acrescida de juros, dispensadas as penalidades, o

contribuinte deverá efetuar o seu recolhimento integral ou o valor correspondente à

entrada  prévia,  no  caso  de  parcelamento,  no  prazo  de  até  cento  e  vinte  dias,

contados da opção pelo crédito presumido com fundamento no art. 32-A, XII, da Lei

nº  6.763,  de  1975,  com  a  redação  dada  por  esta  lei,  observadas  a  forma  e  as

condições estabelecidas em regulamento.

§ 4º - Na hipótese deste artigo, havendo crédito tributário formalizado, inscrito ou

não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo à estorno de crédito de

ICMS, referente a período de apuração a partir de janeiro de 2007, o auto de infração

e, se for o caso, a inscrição na dívida ativa, serão cancelados.

§ 5º  -  Para  fins  do cancelamento de que trata o § 4º,  caso conste do auto  de

infração questão não alcançada pelo disposto neste artigo, a repartição fazendária

competente  promoverá  o  respectivo  desmembramento  e  dará  continuidade  à

tramitação do Processo Tributário Administrativo em relação à parcela remanescente.

§ 6º - A faculdade de refazer a apuração do imposto relativamente aos períodos de

apuração até  janeiro  de  2007 de que trata este artigo  fica condicionada a que o

contribuinte  promova  o  recolhimento  ou  o  parcelamento  do  crédito  tributário
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formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo

a estorno de crédito de ICMS, referente a período de apuração anterior a janeiro de

2007, dispensadas as penalidades, observado o disposto no § 3º.

§ 7º - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  15 - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá conceder,  mediante regime

especial, na forma, prazo e condições estabelecidas em regulamento, o diferimento

do  imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo

imobilizado  ou  mercadorias  a  serem  utilizadas  por  estabelecimento  prestador  de

serviço de transporte ferroviário optante pelo crédito presumido de que trata o art. 32-

A, XII, da Lei nº 6.763, de 1975, com a redação dada por esta lei.

Art. 16 - Ficam convalidadas as operações de saída de gado bovino ou bufalino

promovidas por estabelecimento de produtor rural situado em município que integre a

área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Idene -, nos termos da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, realizadas

até a data de publicação desta lei.

Art.  17  -  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  relativamente  aos  fatos  geradores

ocorridos de 20 de junho de 2008 até a data de publicação desta lei, referente à Taxa

de Expediente prevista no item 2.9 da Tabela A,  anexa à Lei  nº  6.763,  de 26 de

dezembro de 1975, devida na hipótese de emissão da Certidão de Pagamento ou

Desoneração do ITCD.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não autoriza a devolução, a restituição ou
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a compensação de valores já recolhidos.

Art. 18 - Fica convalidado o não recolhimento do ICMS, por ocasião da saída de

locomotiva  realizada  ao  abrigo  da  isenção,  relativamente  ao  imposto  diferido  na

entrada de partes, peças e acessórios empregados na sua fabricação, no período de

28 de junho de 2012 a 31 de julho de 2012.

Art. 19 - Ficam convalidados os tratamentos tributários concedidos pela Secretaria

de  Estado  de  Fazenda  até  a  data  da  publicação  desta  lei,  por  meio  de  regime

especial, inclusive em se tratando de concessão de benefícios fiscais para os setores

dispostos no anexo III.

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de:

I - multas e juros decorrentes do pagamento intempestivo do ICMS incidente sobre

a parcela correspondente à demanda de potência no fornecimento de energia elétrica

decorrente  de  contratos  celebrados  entre  a  concessionária  de  distribuição  e

consumidores do Grupo A, sujeitos à aplicação da tarifa binômia;

II - ICMS, multas e juros relativos à parcela correspondente à demanda de potência

no  fornecimento  de  energia  elétrica  decorrente  de  contratos  celebrados  entre  a

concessionária de distribuição e consumidores do Grupo A, sujeitos à aplicação da

tarifa binômia, no que se refere à parte contratada e não utilizada;

III - ICMS, multas e juros relativos aos encargos de conexão e à Tarifa de Uso do

Sistema de Distribuição - Tusd -, no fornecimento de energia elétrica;

IV -  ICMS, multas e juros relativos a crédito tributário  decorrente de estorno de

crédito  de  ICMS  recebido  em  transferência  no  período  de  1998  a  2003  por

estabelecimento distribuidor de energia elétrica.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I - relativamente aos incisos II a IV, aplica-se ao crédito tributário constituído ou não,

inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos.

§  2º  -  O  Poder  Executivo  estabelecerá  as  condições  e  os  procedimentos

necessários à efetivação da dispensa do crédito tributário.

Art. 21 - A remissão prevista nos incisos II e III do art. 3º da Lei nº 18.550, de 3 de
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dezembro de 2009,  alcança a saída  de  mercadoria  de estabelecimento industrial,

inclusive  quando  a  industrialização  tenha  sido  realizada  em  estabelecimento  de

terceiro situado no Estado.

Art. 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir, na forma, no prazo e nas

condições  previstos  em  regulamento,  o  pagamento  de  multas  decorrentes  de

aplicação indevida de alíquota interestadual  em operações  internas,  apuradas em

notas fiscais que consignavam destinatário diverso daquele a quem as mercadorias

efetivamente se destinavam, desde que o contribuinte efetue o pagamento integral do

imposto e dos juros de mora ou requeira o seu parcelamento em até sessenta meses.

Parágrafo único -  Em caso de parcelamento,  o escalonamento  deverá  prever  o

pagamento de no mínimo 10% (dez por  cento) do valor total,  nos doze primeiros

meses.

Art. 23 - Ao estabelecimento minerador beneficiário do regime especial de que trata

o art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, na redação dada por esta lei, ficará assegurada,

em relação aos períodos de apuração do imposto anteriores à data de vigência do

regime especial, a convalidação dos créditos do ICMS apropriados em conformidade

com  as  regras  da  legislação  tributária  vigentes  à  época  de  sua  apropriação,

observado o disposto nos §§ 1º a 4º e a forma, o prazo e as condições previstos em

regulamento.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, serão considerados também

os  créditos  do  imposto  apropriados  pelo  contribuinte,  conforme  a  época  de  sua

apropriação, com base no art. 29, § 5º, 4, subalíneas “c.1.2” ou “c.2”, da Lei nº 6.763,

de 1975.

§ 2º - A convalidação dos créditos do ICMS de que tratam o “caput” e o § 1º fica

condicionada a que o contribuinte promova o recolhimento da totalidade da diferença

do  imposto  decorrente  do  estorno  de  créditos  apropriados  em  desacordo  com  a

legislação tributária:

I  -  na hipótese de crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II - na hipótese de crédito tributário não formalizado, relativamente aos cinco anos

anteriores à data de vigência do regime especial.
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§ 3º  -  Em relação à  diferença do imposto  que resultar  do estorno de créditos,

dispensados  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  juros  de  mora  e  a  totalidade  das

penalidades, inclusive multa isolada relacionada à apropriação indevida de créditos

do  imposto,  o  contribuinte  deverá  efetuar  o  seu  recolhimento  integral  ou  o  valor

correspondente à entrada prévia, no caso de parcelamento, até 31 de dezembro de

2013.

§ 4º - O recolhimento de que trata o § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando à devolução, restituição ou compensação;

II - não implica por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a apropriação de créditos de ICMS, em relação a períodos de apuração

posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa do contribuinte ou da Secretaria

de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do regime especial de que trata o art.

32-I da Lei nº 6.763, de 1975, na redação dada por esta lei.

Art. 24 - Observada a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento, o

estabelecimento minerador beneficiário do regime especial de que trata o art. 32-I da

Lei nº 6.763, de 1975, na redação dada por esta lei, poderá optar pelo recolhimento

apenas parcial,  à sua escolha,  da diferença do imposto decorrente do estorno de

créditos apropriados em desacordo com a legislação tributária.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo:

I - observar-se-á o disposto no § 3º do art. 23, exceto em relação aos juros de mora,

que serão devidos integralmente;

II  -  não  ficará  assegurada,  em  relação  aos  períodos  de  apuração  do  imposto

anteriores à data de vigência do regime especial,  a convalidação dos créditos  de

ICMS apropriados pelo contribuinte, conforme a época de sua apropriação, com base

no art. 29, § 5º, 4, subalíneas “c.1.2” ou “c.2”, da Lei nº 6.763, de 1975.

Art. 25 - O disposto nos arts. 23 e 24:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:
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a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Parágrafo único - Para os fins do disposto na alínea “c” do inciso II do "caput", os

honorários advocatícios devidos ao Estado serão de 5% (cinco por cento) do valor do

crédito tributário recolhido ou parcelado, ainda que fixados em percentual superior, e

poderão ser parcelados nos termos definidos em regulamento.

Art. 26 - O inciso II do art. 3º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, fica

acrescido da seguinte alínea “e”:

“Art. 3º - (...)

II - (...)

e) de imóvel doado pelo poder público ao Fundo de Arrendamento Residencial -

FAR -, de que trata o inciso II do “caput” do art. 2º da Lei Federal nº 11.977, de 7 de

julho de 2009, gerido pela Caixa Econômica Federal, observado o disposto nos arts.

1º e 2º, “caput”  e §§ 3º, 4º e 5º, da Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de

2001.”.

Art.  27  -  Fica  acrescentada  à  Tabela  3  do  Anexo  da  Lei  nº  15.424,  de  30  de

dezembro de 2004, a seguinte Nota VI:

“Nota VI - No protesto de certidão de dívida ativa não são devidos emolumentos.”.

Art. 28 - O § 1º do art. 2º da Lei nº 19.971, de 27 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

§ 1º - A AGE deverá utilizar meios alternativos de cobrança dos créditos de que

trata este artigo, podendo inscrever o nome do devedor no Cadastro Informativo de

Inadimplência  em Relação à  Administração Pública  do Estado  de Minas  Gerais  -

Cadin-MG - ou em qualquer cadastro informativo, público ou privado, de proteção ao

crédito,  bem  como promover  o  protesto  extrajudicial  da  certidão  de  dívida  ativa,
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hipótese em que não serão devidos emolumentos.”.

Art.  29  -  Ficam revogados  os  seguintes  dispositivos  da Lei  nº  6.763,  de  26 de

dezembro de 1975:

I - o inciso II do art. 32-A;

II - o art. 143;

III - o inciso II e o § 5º do art. 113;

IV - o § 5º do art. 114;

V - os §§ 9º e 10 do art. 115;

VI - o parágrafo único do art. 133;

VII - os subitens 1.1, 1.3.1 e 1.3.2 da Tabela B;

VIII - os subitens 8.1 e 8.4 da Tabela D;

IX - os subitens 1.1, 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M;

X - a subalínea “b.2” do inciso I do art. 12, observado o disposto no inciso III do art.

30.

Art.  30 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente:

I - à subalínea “b.1” do inciso I do art. 12 e ao item 8.2 da Tabela D, ambos da Lei nº

6.763, de 1975, alterados por esta lei, no exercício financeiro subsequente ao de sua

publicação, observado o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição

da República;

II - ao item 6 da Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei, no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República;

III - à subalínea “b.2” do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, revogada por

esta  lei,  no  exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua publicação,  observado  o

disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República;

IV - ao art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, a partir de 1º de janeiro de 2012.

V - à alínea “d” do inciso II do “caput” do art. 12 e ao inciso IV do art. 31 da Lei nº

6.763, de 1975, introduzidos por esta lei, a partir de 1º de janeiro de 2013.

ANEXO I

(a que se refere o art. 3º da Lei nº, de de de 2012)
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"Tabela A

(a que refere o art. 92 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e cobrança da Taxa de Expediente relativa a atos de autoridades

administrativas

* - O quadro contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Expediente relativa a

atos  de  autoridades  administrativas  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.12.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2012)

"Tabela D

(a que refere o art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e cobrança da Taxa de Segurança Pública decorrente de atos de

autoridades policiais

* - O quadro contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Segurança Pública

decorrente de atos de autoridades policiais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

14.12.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2012)

* - O Anexo III,  a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2012, foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 14.12.2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.669/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 2.669/2011 institui

o Polo Fruticultor de Morango do setor da agricultura, pecuária e abastecimento e dá

outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  a  4,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial,  e  com a  Emenda nº  6,  da  Comissão de Fiscalização Financeira  e

Orçamentária, a proposição retorna a esta Comissão para, nos termos regimentais,

ser apreciada em 2º turno.
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A redação do vencido em 1º turno, anexa, integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em análise, na forma aprovada em 1º turno, cria um polo de incentivo

à cultura do morango que abrange 24 Municípios da região Sul do Estado, sendo

Senador  Amaral  o  Município-sede.  Para  tanto,  o  projeto  estabelece  objetivos

norteadores e especifica várias ações a serem desenvolvidas pelo Executivo.

Como já ressaltado nas discussões do projeto em 1º turno, a estruturação desse

polo será de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico da região

envolvida,  pois,  com  a  implementação  das  medidas  de  apoio  governamental

previstas, que beneficiarão cerca de 4 mil produtores responsáveis por uma produção

estimada de 85 mil toneladas por ano, temos certeza de que ocorrerá uma melhor

organização da cadeia  produtiva  do  morango no Sul  do  Estado,  tornando-a  mais

forte,  coesa,  competitiva e preparada para atender  as  demandas e exigências  do

mercado consumidor.

Portanto,  reiterando  nosso  entendimento  sobre  o  assunto,  somos  favoráveis  à

aprovação da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.669/2011, em 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 2.669/2011

(Redação do Vencido)

Cria o Polo de Incentivo à Cultura do Morango na Região Sul do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Polo de Incentivo à Cultura do Morango na Região Sul do

Estado.

Parágrafo único - Integram o polo de que trata o “caput” deste artigo os Municípios

de Bom Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Brasópolis, Cachoeira de Minas,
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Cambuí, Camanducaia, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom Jesus,

Espírito  Santo  do  Dourado,  Estiva,  Extrema,  Gonçalves,  Inconfidentes,  Itapeva,

Munhoz, Paraisópolis, Pouso Alegre, Sapucaí Mirim, Senador José Bento, Tocos do

Moji, Toledo e Senador Amaral, que será o Município-sede.

Art. 2º - São objetivos do polo de que trata esta lei:

I  -  incentivar a produção,  a industrialização,  a comercialização e o consumo de

morango no Estado;

II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

do  morango,  especialmente  os  métodos  de  irrigação  e  a  produção  de  material

genético básico;

III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da

competitividade do setor;

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio

rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-

se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo:

I - promover o zoneamento edafoclimático do Estado, identificando, por região, as

áreas propícias ao cultivo do morango;

II - implantar sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas,

empresas,  cooperativas  e  associações  de  produtores,  com  vistas  a  subsidiar  o

processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

III - elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem

como do uso de agrotóxicos;

V  -  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  inspeção  sanitária,  a

assistência técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores de morango, sendo esta gratuita

para a agricultura familiar;

VII  -  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização;

VIII  -  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário  diferenciado  para  a
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instalação de agroindústrias do morango nas áreas de concentração de produção da

fruta;

Art. 4º - As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se

refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das

entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à  produção,  à  comercialização,  ao

armazenamento, à industrialização e ao consumo de morango.

Art. 5º - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, semestralmente, os

dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de

recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.811/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a

procriação medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva submetidos ao

tratamento de câncer no âmbito do Estado.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna

agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 102, XI, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise visa a assegurar o acesso às técnicas de reprodução humana

assistida na rede pública de saúde do Estado aos pacientes em idade reprodutiva que

forem  submetidos  a  procedimentos  para  tratamento  de  câncer  que  impliquem

esterilidade, tais como cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Para tanto, estabelece

que  esses  pacientes  terão  prioridade  na  coleta  de  seus  gametas  -  óvulos  e

espermatozoides  -  e  a  eles  será  assegurado  todo  o  tratamento  de  reprodução

assistida, incluindo a preservação, a conservação, a distribuição e a transferência dos

gametas.
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A proposição  determina,  ainda,  que  o  consentimento  do  beneficiário  deve  ser

formalizado  por  meio  de  instrumento  particular  com  a  indicação  médica  para  o

emprego  de  técnicas  de  tratamento  oncológico  consideradas  esterilizantes  e  os

aspectos técnicos e as  implicações médicas decorrentes da reprodução assistida.

Ademais, autoriza o Estado a formalizar convênios ou contratar empresas da área

para complementar os serviços da rede pública quando necessário.

O  câncer  ainda  é  uma  doença  grave  e  o  sucesso  do  tratamento  depende  do

diagnóstico  precoce  e  da  utilização  de  protocolos  terapêuticos  avançados,  que

combinem modalidades de procedimentos e medicamentos. Atualmente, a sobrevida

média dos pacientes com câncer é de 70%; entretanto, os exames para chegar ao

diagnóstico e o tratamento empregado podem causar alguns efeitos colaterais.

A quimioterapia  e  a  radioterapia,  por  exemplo,  podem  causar  infertilidade  em

pessoas  jovens,  tanto  homens  quanto  mulheres.  Para  contornar  essa  situação,

atualmente são empregadas técnicas reprodutivas para coletar, congelar e armazenar

por tempo indeterminado óvulos, espermatozoides, embriões e tecido ovariano para,

no  futuro,  serem  utilizados  com  auxílio  de  técnicas  de  reprodução  assistida,

preservando,  assim,  a  capacidade  reprodutiva  dos  pacientes.  Contudo,  esses

procedimentos são dispendiosos e, consequentemente, de acesso restrito.

Assim, a proposição em análise logra mérito por instituir  meios para que jovens

pacientes  com  câncer  possam  constituir  família,  ao  garantir  a  essas  pessoas

prioridade para  coleta de gametas nos serviços de  reprodução humana assistida,

dada a importância do início imediato de tratamento para aumentar as chances de

cura. Além disso, o direito à constituição de prole está consagrado na Constituição

Federal de 1988, em seu art. 226, § 7º, e regulamentado por meio de dispositivos

legais e normas.

No 1º turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça optou

por  apresentar  o Substitutivo  nº  1,  a  fim de aperfeiçoar  o texto da proposição,  e

sugeriu  as  seguintes  alterações:  retirada  da  expressão  “mineiros”  do  art.  1º  do

projeto, uma vez que limitar o âmbito de abrangência da prestação de serviço público

de saúde apenas para os cidadãos nascidos em Minas Gerais estabelece um fator de

discriminação  por  origem  e,  portanto,  contraria  o  disposto  no  art.  5º,  “caput”,  da
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Constituição  da  República,  que  consagra  o  tratamento  igualitário  como  direito

fundamental do cidadão; supressão do art. 3º da proposição em análise, tendo em

vista a sua inocuidade, já que a celebração de contratos ou convênios por parte do

Poder  Executivo  não necessita de aprovação ou autorização legislativa,  conforme

disposto no art. 90, XVI, da Constituição Mineira; e supressão do art. 4º do projeto, o

qual contraria as disposições da Lei Federal nº 9.782, de 26/1/1999, que confere à

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - competência para regulamentar,

controlar e fiscalizar os serviços de reprodução humana assistida.

Esta  Comissão  concordou  com  as  modificações  propostas  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça e apresentou a Emenda nº 1, a fim de promover a substituição

do termo “procriação medicamente assistida”  pela expressão “reprodução humana

assistida”,  com  vistas  a  alinhar  o  texto  da  norma  à  terminologia  utilizada  pelo

Ministério da Saúde.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária considerou

que a implementação das medidas apresentadas implica aumento de despesas para

o erário, estando, portanto, condicionada ao cumprimento de requisitos legais. Além

disso, por se tratar de procedimento ainda inexistente, em sua totalidade, no âmbito

da rede pública de saúde estadual - conforme informações da Secretaria Estadual de

Saúde -, aquela Comissão argumentou que não é possível aferir, de forma exata, o

impacto  gerado  pela  implementação  das  medidas  propostas,  visto  que  são

preventivas  e  que dependem, inclusive,  do  consentimento  livre  e  esclarecido dos

beneficiários. Desse modo, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

opinou  pela  aprovação  da  matéria,  com  o  entendimento  de  que  as  despesas

decorrentes dessas medidas podem ser custeadas por meio de recursos destinados

às ações e serviços públicos de saúde no Estado, as quais são compatíveis com o

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

De  maneira  oportuna,  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária

ressaltou, ainda, a previsão de inauguração do Centro de Tecidos Biológicos de Minas

Gerais  -  Cetebio  -  em  2013,  que  atuará  como  um  centro  integrado  de  coleta,

processamento,  armazenamento  e  distribuição  de  tecidos  e  materiais  biológicos

seguros e de alta qualidade técnica para a realização de procedimentos no âmbito do
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Sistema Único de Saúde.

Por  fim,  diante  da  ausência  de  fatos  supervenientes  que  justifiquem  nova

abordagem  do  assunto,  mantemos  o  posicionamento  favorável  adotado  por  esta

Comissão no 1º turno de tramitação da matéria, a favor da aprovação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.811/2012, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Neider Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 2.811/2012

(Redação do Vencido)

Assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a

reprodução humana  assistida  aos  pacientes  em  idade  reprodutiva  submetidos  ao

tratamento de câncer no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  assegurado  a  todos  os  cidadãos  em  idade  reprodutiva  que  se

submeterem ao tratamento de combate ao câncer que implique sua esterilidade o

acesso às técnicas para a preservação, conservação, distribuição e transferência de

seus  gametas,  que  serão  utilizados  em  tratamento  para  a  reprodução  humana

assistida, na rede pública de saúde do Estado.

§ 1º - O cidadão ou cidadã que receber o diagnóstico de câncer e tiver prescrito o

tratamento por meio de cirurgia, quimioterapia e radioterapia que implique infertilidade

terá prioridade na coleta de seus gametas para preservação.

§ 2º - Para efeitos desta lei, não apenas a coleta dos gametas será assegurada aos

pacientes em tratamento de câncer como também todo o tratamento de reprodução

humana assistida.

Art.  2º  -  Para  efeitos  desta  lei,  o  consentimento  do  beneficiário  será  livre  e

esclarecido, vedada a manifestação da vontade por procurador, e será formalizado

por  instrumento  particular,  que  conterá  necessariamente  os  seguintes

esclarecimentos:

I  -  a  indicação  médica  para  o  emprego  das  técnicas  de  tratamento  oncológico
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consideradas infertilizantes, no caso específico;

II  -  os  aspectos  técnicos  e  as  implicações  médicas  das  diferentes  fases  das

modalidades de procriação medicamente assistida disponíveis.

Art.  3º  -  Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente lei  inclusive

quanto a fixação das normas especificadoras dos requisitos  a serem preenchidos

pelos usuários para a execução de cada técnica de reprodução humana assistida.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.278/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 3.278/2012 “dispõe sobre o

quantitativo de clínicas médicas e psicológicas para realizar exames de aptidão física

e mental e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para dirigir veículo

automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria e

dá outras providências”.

Aprovado  no  1º  turno,  retorna  agora  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber

parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, I, combinado com o art. 189, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição define um número de clínicas médicas e psicológicas por Município

para a realização de exames necessários para a concessão e a renovação de carteira

de motorista.

Atualmente,  o  credenciamento  de  clínicas  médicas  e  psicológicas  destinadas  à

realização de exames para obter a carteira de habilitação junto ao Departamento de

Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - limita-se a uma clínica médica e psicológica a

cada  quarenta  mil  eleitores  registrados  no  Município,  de  acordo  com  dados

atualizados do TRE-MG. Nota-se, assim, que o “caput” do art. 1º da proposição busca

dar densidade normativa ao que está previsto no Decreto nº 44.546, de 20/62007,

com a redação dada pelo Decreto nº 45.769, de 10/11/2011.

Dessa forma, a proposição vem apenas deixar claro que o Município com número

de eleitores inferior a 40 mil habitantes poderá credenciar uma clínica. Respeitado o
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mencionado parâmetro, é de se notar que o projeto estabelece um quantitativo bem

definido: uma clínica, vale dizer, nem mais, nem menos.

O  objetivo  da  proposição  é  permitir  que as  pessoas  que  vivem em  Municípios

menos  populosos  possam  obter  ou  renovar  a  carteira  de  habilitação  sem  serem

obrigadas a se deslocar para Municípios maiores. Conforme já destacado por esta

Comissão quando da apreciação da  matéria  em primeiro  turno,  pretende-se  criar

meios para uma atuação mais célere e efetiva dos órgãos de trânsito no Estado, na

medida em que a ampliação da oferta favorece não só o acesso ao serviço público

mas também o aumento da competitividade.

É  importante  ressaltar,  contudo,  que  a  Constituição  da  República  consagra  o

princípio da segurança jurídica para preservar as situações devidamente constituídas

na vigência da lei anterior, porque a lei nova só projeta seus efeitos para o futuro,

como regra. Dessa forma, faz-se necessário constar do texto do projeto de lei uma

salvaguarda explícita  em relação às  situações  jurídicas  já  existentes,  de  forma a

impedir  o  descredenciamento  das  atuais  clínicas,  ainda  que  eventualmente

extrapolem o quantitativo previsto a partir dos critérios estabelecidos pelo projeto de

lei em comento. Para tanto, por sugestão do Deputado Hely Tarqüinio, apresentamos

a Emenda nº 1, ao final deste parecer.

Assim,  respeitado  o  princípio  da  segurança  jurídica,  consideramos  que  o

credenciamento de uma clínica em Municípios com até 40 mil eleitores é plenamente

compatível com o princípio da eficiência, razão pela qual afigura-se-nos conveniente,

oportuno e útil  facultar o credenciamento das referidas clínicas pela administração

pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

3.278/2012, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o art. 2º, renumerando-se o seguinte:

“Art.  2º -  O disposto nesta lei  não alcançará as clínicas médicas e psicológicas

credenciadas e em regular funcionamento no Estado até a data de sua publicação.".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.
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Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Fred Costa - Délio Malheiros - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 78/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 78/2011, de autoria da Deputada  Liza Prado, que institui o Dia

de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata, foi aprovado em turno único, na

forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 78/2011

Institui o Dia da Prevenção e do Combate ao Câncer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituído  o  Dia  da  Prevenção  e  do  C ombate  ao  Câncer,  a  ser

comemorado anualmente no dia 27 de novembro.

Parágrafo único - Na data a que se refere o “caput” deste artigo, serão realizadas

atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  sobre  a  prevenção  e  o

tratamento do câncer.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 728/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 728/2011,  de  autoria  do  Deputad o  João  Leite,  que  altera

dispositivo da Lei n° 11.547, de 27 de julho de 199 4, que proíbe a venda de bebidas

alcoólicas nos estabelecimentos e nas condições que especifica, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 728/2011

Altera a Lei n° 11.547, de 27 de julho de 1994, que  proíbe a venda de bebidas

alcoólicas nos estabelecimentos e nas condições que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 11.547, de 27 de julho de 1994, o seguinte Art.

1°-A:

“Art. 1°-A - Ficam proibidas a venda, a posse e a e xposição de bebidas alcoólicas

em  bares,  restaurantes  e  estabelecimentos  congêneres  localizados  nas  rodovias

estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

§ 1° - O Estado poderá firmar convênios com os Muni cípios, a fim de que estes

também possam exercer a fiscalização e aplicar as penalidades de que trata esta lei.

§  2° -  O disposto  no  “caput”  não se aplica aos trec hos das rodovias  estaduais

localizados em área urbana, observada a legislação específica de cada Município.”.

Art. 2° - Ficam revogados o “caput” e o inciso I do  art. 1° da Lei n° 11.547, de 1994.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 877/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 877/2011,  de autoria  do Deputad o Zé Maia,  que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itapagipe  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 877/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itapagipe  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itapagipe imóvel

com área  de 462,50m² (quatrocentos e  sessenta  e  dois  vírgula  cinquenta  metros

quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n° 11.535, à ficha 1 do Livro

2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma Casa Lar.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.369/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.369/2011, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - do Município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

 PROJETO DE LEI Nº 1.369/2011

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Visconde do Rio  Branco o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Visconde do Rio

Branco imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no local

denominado Fazenda Santa Juliana, naquele Município, registrado sob o n° 12.331, a

fls. 48 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do

Rio Branco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - do Município de Visconde

do Rio Branco.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei  reverterá ao patrimônio do Estado se for

desvirtuado o motivo de sua doação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.505/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.505/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Mendes Pimentel o imóvel que especifica,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.505/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mendes Pimentel o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mendes Pimentel

imóvel com área de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua

Mateus Moulin, naquele Município, registrado sob o n° 1.273, a fls. 183 do Livro 2-E,
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no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mantena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

apoio operacional da Prefeitura Municipal e à realização de atividades de interesse

social da comunidade.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.554/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.554/2011, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que  dispõe  sobre  a  criação  da  Semana  de  Conscientização  sobre  a  Alienação

Parental e dá outras providências, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.554/2011

Dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização sobre a Alienação Parental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Semana de Conscientizaç ão sobre a Alienação Parental, a

ser realizada, anualmente, na semana que incluir o dia 25 de abril.

Parágrafo único -  Para os efeitos desta lei,  entende-se por alienação parental o

disposto na Lei federal n° 12.318, de 26 de agosto de 2010.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.639/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.639/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que altera a

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, com as

Emendas nºs 1 a 10 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.639/2011

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e as Leis nºs 14.699, de 6 de agosto de 2003,

14.941, de 29 de dezembro de 2003, 16.318, de 11 de agosto de 2006, 17.615, de 4

de julho de 2008, e 19.429, de 11 de janeiro de 2011, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso XXIV do art. 7º, o art. 9º, a subalínea b.1 do inciso I, os §§ 4º e 20,

a alínea "c" do inciso I do § 67 e o § 68 do art. 12, os §§ 1º e 2º e o inciso III do § 3º

do art. 17, o inciso I do § 13 do art. 29, o inciso I do art. 32-A, os arts. 32-C e 32-F, o §

4º do art. 54, o inciso III  do art. 133, o art. 134, o § 2º do art. 138, o art.  144, o

parágrafo único do art. 219-A e o art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º - (...)

XXIV - a saída de concreto cimento ou asfáltico destinado a obra de construção

civil, ainda que preparado fora do local da obra;

(...)

Art. 9º - O regulamento poderá dispor que o lançamento e o pagamento do imposto

sejam diferidos para operações ou prestações concomitantes ou subsequentes.

(...)

Art. 12 - (...)
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I - (...)

b.1) arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho e farinha de mandioca, quando de

produção nacional;

(...)

§ 4º - O convênio previsto na alínea "c" do inciso I do "caput" será submetido à

apreciação da Assembleia Legislativa, na forma prevista no § 5º do art. 8º.

(...)

§  20 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, blocos de concreto,

tijoleiras  (peças  ocas  para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas

(complemento de tijoleira) de cerâmica, manilhas e conexões cerâmicas, telhas, areia

e brita.

(...)

§ 67 - (...)

I - (...)

c) apresentar compromisso de geração, no prazo de três anos contados da data do

início de produção do estabelecimento, de, pelo menos, mil e quinhentos empregos

diretos ou de duzentos e cinquenta empregos diretos para os quais se exija formação

de nível superior específica para o exercício da função;

(...)

§ 68 - No caso de cumprimento parcial do disposto na alínea “c” do inciso I do § 67,

o  estabelecimento  industrial  em  fase  de  instalação  no  Estado  deverá  recolher,

proporcionalmente ao valor que faltar para completar o número de empregos diretos

compromissado, o imposto dispensado em razão da redução de carga tributária de

que tratam os incisos I e II do § 66, com todos os acréscimos legais, até o último dia

útil do mês subsequente àquele em que se verificar o cumprimento parcial.

(...)

Art. 17 - (...)

§ 1º - Ao produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis fica

assegurado,  nos  termos  e  condições  do  regulamento,  tratamento  tributário
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diferenciado que inclua:

I - isenção nas operações internas destinadas a contribuinte;

II - simplificação da apuração do imposto nas demais operações;

III -  transferência de crédito presumido, em substituição ao imposto efetivamente

cobrado nas operações anteriores à saída isenta, para:

a) em se tratando de operações com café:

a.1)  a  cooperativa,  o  estabelecimento  industrial  de  moagem  e  torrefação,  o

estabelecimento preponderantemente exportador e o armazém-geral;

a.2) o estabelecimento atacadista que promover a transferência da mercadoria em

operação interna para estabelecimento preponderantemente exportador de mesma

titularidade;

b) a cooperativa, o estabelecimento industrial e o estabelecimento exportador, nos

demais casos.

§ 2º - A instituição do tratamento previsto no § 1º cessa a fruição pelo produtor rural

não  inscrito  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  dos  demais  tratamentos

tributários previstos na legislação tributária estadual, ressalvado o disposto no § 6º do

art. 20-I e o produtor rural de grande porte que seja optante de regime especial para

utilizar Sistema Público de Escrituração Digital  - SPED -,  nos termos e condições

previstos em regulamento.

§ 3º - (...)

III  -  tenha  receita  bruta  anual  igual  ou  inferior  ao  limite  estabelecido  para  as

microempresas, nos termos da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro

de 2006.

(...)

Art. 29 - (...)

§ 13 - (....)

I - a suspender a apropriação da fração mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos)

nos períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias e prestações de serviço

de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, caso em que ficará

suspensa  também  a  contagem  do  prazo  de  quarenta  e  oito  meses  para  o

aproveitamento do crédito correspondente ao bem do ativo imobilizado;
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(…)

Art. 32-A - (...)

I - ao estabelecimento industrial, de até 100% (cem por cento) do valor equivalente

ao imposto devido na operação de saída de produtos eletroeletrônicos destinados a

estabelecimento  de  contribuinte  do  imposto,  a  pessoas  jurídicas  prestadoras  de

serviços,  inclusive  clínicas  e  hospitais,  a  profissional  médico  ou  a  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias;

(...)

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados o prazo, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que  promover  a  saída  de  peixes,  inclusive  alevinos,  o

processamento de pescado ou o abate ou o processamento de aves, de gado bovino,

equídeo, bufalino, caprino, ovino, suíno, de forma que a carga tributária resulte no

percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) nas operações de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais ou de seu

processamento,  inclusive  defumados  ou  temperados,  e  de  saída  de  produto

industrializado comestível cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais.

Parágrafo único - O disposto no "caput" aplica-se também quando o abate ou a

pesca forem realizados em estabelecimento de terceiro situado no Estado.

(...)

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder:

I  -  ao  contribuinte  que  promova  operação  de  venda  de  mercadoria  com  carga

tributária  superior  à  devida,  na  saída  imediatamente  subsequente  com  a  mesma

mercadoria,  sistema  de  compensação  tributária  que  anule  a  distorção  financeira

concorrencial provocada pelo estorno de crédito na aquisição dessa mercadoria por

seu adquirente;

II  -  ao  contribuinte  distribuidor  que  promova  operação  subsequente  com

mercadorias destinadas a outros contribuintes sistema de compensação que reduza

ou neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

(...)
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Art. 54 - (...)

§ 4º - Na hipótese do inciso VI do "caput" deste artigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo

ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive

quando amparada por isenção ou não incidência.

(...)

Art. 133 - (...)

III  - domicílio  eletrônico  do  interessado,  na  forma  do  art.  144-A,  e  local  para

recebimento de correspondência, em atendimento ao disposto no art. 144-B;

(...)

Art. 134 - Na hipótese de eventual indisponibilidade técnica do e-PTA na internet, o

PTA  formar-se-á  na  repartição  fazendária  competente,  mediante  autuação  dos

documentos com páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.

§ 1º - Se em até dez dias for restabelecida a disponibilidade técnica do e-PTA na

internet,  os documentos autuados na forma do "caput" deverão ser digitalizados e

convertidos para e-PTA, conforme dispuser o regulamento.

§ 2º - Extinto o prazo previsto no § 1º, o processo, autuado na forma estabelecida

no  "caput",  seguirá  a  tramitação  estabelecida  em  lei  e  em  regulamento  para

processos físicos.

§ 3º - Os autos de processos eletrônicos - e-PTAs - que tiverem que ser remetidos a

outro órgão ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão

ser impressos em papel e autuados conforme dispuser o regulamento.

(...)

Art. 138 - (...)

§ 2º - No caso de transmissão por meio eletrônico de documento ou petição pelo

interessado,  considerar-se-á  entregue no dia  e  hora  de  emissão do protocolo  de

recebimento  gerado  pelo  sistema  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  serão

considerados tempestivos aqueles transmitidos até às vinte e quatro horas do último

dia  do  prazo  previsto  para  a  prática  do  ato,  que  será  registrado  no  protocolo

eletrônico disponibilizado.

(...)
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Art. 144 - As intimações do interessado dos atos do PTA serão realizadas por um

dos seguintes meios, nos termos do regulamento:

I - pessoalmente;

II - por via postal com aviso de recebimento;

III - pelo Domicílio Tributário Eletrônico, previsto no artigo 144-A;

IV - por publicação no órgão oficial dos Poderes do Estado;

V - por publicação no Diário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda.

§  1º  -  A intimação  por  via  postal  com  aviso  de  recebimento  será  considerada

efetivada dez dias após a postagem da documentação, caso no recibo não conste a

data de seu recebimento.

§  2º  -  Na  hipótese  da  intimação  por  via  postal,  caso  no  recibo  não  conste  a

assinatura  do  interessado  ou  de  seu  representante  legal,  a  intimação  será  feita

mediante  publicação no órgão oficial  dos Poderes  do Estado,  sendo considerada

efetivada dez dias após a sua publicação.

(…)

Art. 219-A - (...)

Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos da certidão a que se refere o "caput" a

certidão:

I - emitida no prazo para apresentação de impugnação pelo sujeito passivo contra

lançamento de crédito tributário;

II  -  emitida  após  a  decisão irrecorrível  na  esfera  administrativa  contra  o sujeito

passivo e até a inscrição em dívida ativa do respectivo crédito tributário;

III - referente a responsável subsidiário antes do despacho do juiz que ordenar sua

citação em processo de execução fiscal.

(...)

Art.  225-A -  Nas hipóteses dos arts.  32-A a 32-I,  caso o regulamento preveja a

concessão do benefício por meio de regime especial, este deverá ser encaminhado à

Assembleia  Legislativa  para  ratificação,  na  forma  e  nos  prazos  previstos  nos

parágrafos do art. 225.".

Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei nº 6.763, de 1975, os §§ 5º e 6º ao art. 8º, a

alínea “d” ao inciso II do "caput" e os §§ 71 a 75 ao art. 12, o inciso XVIII e o § 4º ao
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art. 21, o § 8º ao art. 28, a subalínea “a.6” ao inciso 4 do § 5º do art. 29, o inciso IV ao

art. 31, o inciso XII ao art. 32-A, os arts. 32-I e 32-J, o § 7º ao art. 33, a subalínea

“a.6” ao inciso II do § 4º do art. 39, os incisos XLIV e XLV e o § 7º ao art. 55, o inciso

VII ao § 2º e o § 7º ao art. 114, os incisos IV e V ao art. 120-B, o parágrafo único ao

art. 131, os §§ 1º a 5º ao art. 133, o § 3º ao art. 138 e os arts. 144-A, 144-B e 219-B

seguintes:

“Art. 8º - (...)

§ 5º - Os convênios que disponham sobre concessão de isenção ou outro benefício

ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,

que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no

art. 4º da Lei Complementar federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

§  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  os  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou

financeiros previstos nos convênios ratificados nos termos do § 5º.

(...)

Art. 12 - (…)

II - (…)

d) 4% (quatro por cento),  em se tratando de bens e mercadorias importados do

exterior, observado o seguinte:

d.1)  a  alíquota  a  que  se  refere  esta  alínea  aplica-se  também  aos  bens  e

mercadorias importados do exterior  que,  após seu desembaraço aduaneiro,  ainda

que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem,

acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem

em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por

cento), assim considerado o percentual correspondente ao quociente entre o valor da

parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da

mercadoria ou bem;

d.2) a alíquota a que se refere esta alínea não se aplica às operações com:

d.2.1) bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional,

conforme ato editado pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior -
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Camex -;

d.2.2)  mercadorias  produzidas  em  conformidade  com  os  processos  produtivos

básicos de que tratam o Decreto-Lei federal nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as

Leis federais nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de

1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e 11.484, de 31 de maio de 2007;

d.2.3) gás natural;

(…)

§ 71 - Na hipótese do § 2º do art. 49 e do art. 51, a alíquota será de 18% (dezoito

por cento), salvo se o contribuinte:

I - especificar e comprovar, de forma inequívoca, quais as operações e prestações

realizadas, caso em que será aplicada a alíquota correspondente;

II  -  nos  últimos  doze  meses,  tiver  realizado,  preponderantemente,  operações

tributadas  com  alíquota  superior  a  18%  (dezoito  por  cento),  caso  em  que  será

aplicada a alíquota preponderante.

§ 72 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas prestações de serviço de transporte rodoviário de cargas iniciado no Estado e

tomado por contribuinte mineiro.

§ 73 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 4% (quatro por cento) a carga tributária

na saída de gado bovino ou bufalino promovida, durante o período de estiagem, por

estabelecimento  de  produtor  rural  situado  em  Município  que  integre  a  área  de

abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

Idene.

§ 74 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos prazos e nas condições previstos em

regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária, na importação

ou na aquisição, em operação interna ou interestadual, relativamente à parcela do

imposto resultante da diferença de alíquota, de bens de uso ou consumo e de bens

considerados pela legislação tributária como alheios à sua atividade, de contribuinte

que produza matéria-prima para a indústria de fertilizantes no Estado.

§ 75 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições
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previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para 12% (doze por cento) nas

operações internas com bicicletas e com peças, partes e acessórios para fabricação

de bicicletas.

(...)

Art. 21 - (...)

XVIII  -  o  anunciante  a  quem  é prestado  o  serviço  de  comunicação  visual,  por

qualquer meio, ainda que em etapa intermediária do processo comunicativo.

(...)

§ 4º -  Na hipótese a que se refere o inciso XVIII  do "caput",  a formalização do

crédito  tributário  poderá  ser  efetuada apenas  em relação ao tomador  do  referido

serviço.

(...)

Art. 28 - (....)

§  8º  -  Fica  limitado  ao  percentual  de  4% (quatro  por  cento)  sobre  o  valor  da

respectiva base de cálculo o crédito a ser apropriado pelo destinatário ou deduzido na

apuração do ICMS devido por substituição tributária, na hipótese de operação com

mercadoria ou bem que tenha conteúdo importado cujo documento fiscal acobertador

esteja em desacordo com as exigências previstas em ato normativo expedido pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em cumprimento ao disposto no

§ 3º do art. 1º da Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, ou

outra que vier a substituí-la.

Art. 29 - (...)

§ 5º - (...)

4) (...)

a.6  -  caso  o  bem  seja  alienado  em  operação  interna  não  tributada  antes  do

quadragésimo  oitavo  mês,  contado  a  partir  daquele  em  que  tenha  ocorrido  sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito poderão ser

apropriadas  no  estabelecimento  industrial  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal

contenha a informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos

valores;

(...)
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Art. 31 - (...)

IV - em se tratando de recebimento em operação interestadual de mercadoria em

que  tenha  sido  empregado  componente  importado  do  exterior  e  não  tenha  sido

informado no documento fiscal o respectivo percentual de Conteúdo de Importação, o

valor que exceder à aplicação da alíquota interestadual estabelecida para operação

com mercadoria importada do exterior.

(...)

Art. 32-A - (...)

XII  -  ao estabelecimento prestador  de serviço de  transporte ferroviário,  de valor

equivalente a até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto incidente na

prestação.

(...)

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o

art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,

para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros créditos.

§ 1º - O regime especial a que se refere o “caput”:

I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;

II  -  poderá estabelecer valores  ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício

financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio

recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a

proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações
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realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova

nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua

vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no

regime especial a que se refere o “caput”, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do

imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,

acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em

parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração

compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para

os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada

ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito

ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências

interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime

especial.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º, inclusive em relação às

hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;

II - não implica, por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em

relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa

do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do

regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o “caput” poderá prever o diferimento do

imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
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imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do

débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo único -  O disposto no  "caput"  não se aplica aos créditos presumidos

previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - que expressamente autorize sua manutenção.

(…)

Art. 33 - (...)

§ 7º - Presume-se interna a operação, quando o contribuinte não comprovar a saída

da mercadoria do território mineiro com destino a outro Estado ou ao Distrito Federal

ou a sua efetiva exportação, salvo nos casos de venda à ordem ou remessa para

depósito nos quais  a mercadoria deva ser entregue a estabelecimento situado no

Estado.

(...)

Art. 39 - (...)

§ 4º - (...)

II - (...)

a.6) não enquadrado nas hipóteses anteriores e que contenha informações que não

correspondam à real operação ou prestação;

(...)

Art. 55 - (…)

XLIV  -  por  emitir  declaração  que  contenha  falsidade  quanto  à  inexistência  de

estabelecimento fabricante de produto similar, quando exigida para a concessão de

tratamento  tributário  diferenciado,  inclusive  diferimento  -  20% (vinte por  cento)  do

valor da importação ou da operação;

XLV - por não comprovar a saída do território mineiro de mercadoria com destino a

outro Estado ou ao Distrito Federal ou a sua efetiva exportação - 50% (cinquenta por

cento) do valor total da operação.
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(…)

§ 7º - Na hipótese do inciso XLIV do "caput", o crédito tributário será exigido desde

a data do fato gerador do imposto, com os acréscimos legais, como se não houvesse

tratamento tributário diferenciado.

(...)

Art. 114 - (...)

§ 2º - (…)

VII - utilizada por Microempreendedor Individual - MEI -, a que se refere o art. 18-A

da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(…)

§ 7º - Fica isenta da taxa a que se refere o subitem 8.2 da Tabela D a emissão de 2ª

via da Cédula de Identidade roubada ou furtada, exigida a apresentação do Registro

de Evento de Defesa Social - REDS.

(...)

Art. 120-B - (...)

IV - a ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para a instalação de

linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica;

V  -  a  ocupação  transversal  ou  longitudinal  da  faixa  de  domínio  das  rodovias

localizadas  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  do  Estado,  para  instalação de  rede de

adução, emissão ou distribuição de água e esgoto.

(...)

Art. 131 - (...)

Parágrafo  único  -  O  PTA será preferencialmente  por  meio  eletrônico  -  e-PTA -,

devendo a Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizar sistemas eletrônicos para

formação  e  processamento  do  PTA,  na  forma  e  nas  condições  previstas  no

regulamento.

(...)

Art. 133 - (…)

§  1º  -  Em  se  tratando  de  e-PTA,  a  assinatura  do  interessado  ou  de  seu

representante, a que se refere o inciso V do “caput”, será substituída pela assinatura

eletrônica, de forma a permitir a identificação inequívoca do signatário, utilizando-se
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um dos seguintes meios, na forma do regulamento:

I  -  assinatura  digital  baseada  em  certificado  digital  emitido  por  autoridade

certificadora credenciada na forma de lei federal específica;

II  -  assinatura digital  baseada em certificado digital  emitido ou reconhecido pela

Secretaria de Estado de Fazenda e aceito pelo interessado;

III - cadastro de usuário na Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 2º - Em se tratando de e-PTA, considera-se ainda:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e

arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização

de redes de comunicação, preferencialmente a internet.

§ 3º - Os documentos transmitidos por meio eletrônico, com garantia de autoria,

autenticidade e integridade, na forma estabelecida nesta lei e no regulamento, serão

considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 4º  -  Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável  deverão ser

apresentados à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma e nos prazos previstos no

regulamento.

§  5º  -  Os originais  dos documentos  digitalizados  deverão ser  preservados pelo

interessado  durante  os  prazos  previstos  na  legislação  tributária,  podendo  ser

requerida a sua apresentação ou depósito em repartição da Secretaria de Estado de

Fazenda, na forma estabelecida em regulamento.

(...)

Art. 138 - (...)

§ 3º - Na hipótese do § 2º, se houver indisponibilidade do sistema da Secretaria de

Estado  de  Fazenda  por  motivos  técnicos,  devidamente  certificada  por  essa

Secretaria, o prazo previsto será prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil

subsequente à data da resolução do problema.

(...)

Art.  144-A  -  Fica  instituído  o  Domicílio  Tributário  Eletrônico  -  DT-e  -,  para

comunicação  eletrônica  entre  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  contribuinte  e

interessados, na forma e nas condições previstas em regulamento.
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§ 1º -  Entende-se por DT-e o portal de serviços e comunicações eletrônicas da

Secretaria de Estado de Fazenda, disponível na internet, que tem por finalidade:

I  -  cientificar  o contribuinte ou interessado sobre quaisquer  atos administrativos,

procedimentos e ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações;

III - expedir avisos em geral.

§ 2º - Para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DT-e, o contribuinte

ou interessado deverá estar previamente credenciado perante a Secretaria de Estado

de Fazenda, na forma prevista em regulamento.

§ 3º - Ao credenciado será atribuído registro no sistema eletrônico da Secretaria de

Estado de Fazenda e acesso a ele, na forma prevista na legislação tributária, com

tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de

suas comunicações.

§ 4º - Com a efetivação do credenciamento, a comunicação entre o contribuinte ou

interessado e a Secretaria de Estado de Fazenda realizar-se-á preferencialmente por

meio eletrônico, através do DT-e.

§ 5º - O contribuinte ou o interessado, devidamente credenciado nos termos do §

2º,  poderá,  mediante  procuração  eletrônica,  outorgada  na  forma estabelecida  em

regulamento,  nomear  terceiro  para  realizar,  em  seu  nome,  comunicação  com  a

Secretaria de Estado de Fazenda por meio do DT-e.

§ 6º -  A comunicação realizada na forma prevista neste artigo será considerada

pessoal para todos os efeitos legais e efetivada no dia em que o contribuinte ou o

interessado acessar eletronicamente o seu teor, observado o seguinte:

I - caso o referido acesso eletrônico ocorra em dia não útil,  a comunicação será

considerada efetivada no primeiro dia útil subsequente;

II - caso não ocorra o referido acesso eletrônico, presume-se que a comunicação

tenha sido efetivada dez dias corridos após o seu envio.

§ 7º - O contribuinte ou o interessado devidamente credenciado poderá utilizar-se

de serviços eletrônicos adicionais a serem disponibilizados pela Secretaria de Estado

de Fazenda no DT-e.

§ 8º - As intimações feitas por meio do DT-e aos que se credenciarem na forma
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desta lei dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive no Diário Eletrônico da

Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 144-B - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá utilizar-se de outras formas

de comunicação previstas na legislação, ainda que o contribuinte ou o interessado

esteja credenciado nos termos do art. 144-A.

(...)

Art.  219-B  -  A  certidão  de  débitos  tributários  negativa,  emitida  fisicamente,

apresentada para instruir  qualquer dos procedimentos previstos nas hipóteses dos

incisos do § 1º do art. 219, desde que dentro do respectivo prazo de validade na data

da decisão do pedido, deverá ser considerada para este efeito,  dispensando-se a

verificação no sistema eletrônico da condição de estar o requerente em situação que

permitiria a emissão daquela certidão.”.

Art. 3º - Fica acrescentado à Tabela A da Lei nº 6.763, de 1975, o item 6, na forma

do Anexo I desta lei.

Art. 4º - O subitem 8.2 da Tabela D da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar na

forma do Anexo II desta lei.

Art. 5º - O estabelecimento prestador de serviço de transporte ferroviário que na

data de publicação desta lei não for optante pelo crédito presumido previsto no art.

75,  XVII,  do  Regulamento  do  ICMS,  aprovado pelo  Decreto  nº  43.080,  de  13  de

dezembro de 2002, e que vier a adotar o crédito presumido com fundamento no inciso

XII do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei, poderá refazer a

apuração do imposto relativamente aos períodos anteriores à opção, até janeiro de

2007,  aplicando  os  seguintes  percentuais  de  crédito  presumido  sobre  o  valor  do

imposto devido na prestação, em substituição ao sistema normal de débito e crédito,

sendo vedada a utilização de quaisquer outros créditos:

I - 40% (quarenta por cento), nas prestações realizadas de 1º de janeiro de 2007 a

31 de maio de 2008;

II - 45% (quarenta e cinco por cento), nas prestações realizadas a partir de 1º de

junho de 2008, acrescidos de valor equivalente a 8,1% (oito vírgula um por cento) do

valor das prestações de serviço de transporte de mercadoria destinada ao exterior,

amparadas pela isenção a que se refere o item 126 do Anexo I do Regulamento do
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ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002, hipótese em que o limite total dos

créditos do período de apuração será equivalente ao valor resultante da aplicação do

percentual de participação das prestações de serviço de transporte de mercadoria

destinada ao exterior na totalidade das prestações sobre o valor do débito do período.

§ 1º - O saldo credor do imposto regularmente escriturado em 31 de dezembro de

2006 poderá ser utilizado para abatimento do imposto a pagar resultante da nova

apuração.

§ 2º -  Na hipótese de estorno de crédito promovido pelo fisco,  do qual decorra

redução do saldo credor escriturado em 31 de dezembro de 2006, será considerado o

saldo credor resultante dos estornos ou, se for o caso, aquele decorrente de decisão

irrecorrível na esfera administrativa.

§ 3º - Em relação à diferença de imposto a pagar resultante da nova apuração e da

compensação a que se refere o § 1º, acrescida de juros, dispensadas as penalidades,

o contribuinte deverá efetuar o seu recolhimento integral ou o valor correspondente à

entrada  prévia,  no  caso  de  parcelamento,  no  prazo  de  até  cento  e  vinte  dias,

contados da opção pelo crédito presumido com fundamento no inciso XII do art. 32-A

da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei, observada a forma e as condições

estabelecidas em regulamento.

§ 4º - Na hipótese deste artigo, havendo crédito tributário formalizado, inscrito ou

não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo a estorno de crédito de

ICMS, referente a período de apuração a partir de janeiro de 2007, o auto de infração

e, se for o caso, a inscrição na dívida ativa serão cancelados.

§ 5º - Para fins do cancelamento a que se refere o § 4º, caso conste do auto de

infração questão não alcançada pelo disposto neste artigo, a repartição fazendária

competente  promoverá  o  respectivo  desmembramento  e  dará  continuidade  à

tramitação do PTA em relação à parcela remanescente.

§ 6º - A faculdade de refazer a apuração do imposto relativamente aos períodos de

apuração até janeiro de 2007 a que se refere o "caput" fica condicionada a que o

contribuinte  promova  o  recolhimento  ou  o  parcelamento  do  crédito  tributário

formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo

a estorno de crédito de ICMS referente a período de apuração anterior a janeiro de



1924
____________________________________________________________________________

2007, dispensadas as penalidades, observado o disposto no § 3º.

§ 7º - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  6º  -  A Secretaria de Estado de Fazenda poderá conceder,  mediante regime

especial,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  estabelecidas  em  regulamento,  o

diferimento do imposto incidente nas operações de aquisição de bens destinados ao

ativo imobilizado ou de mercadorias a serem utilizados por estabelecimento prestador

de serviço de transporte ferroviário optante pelo crédito presumido a que se refere o

inciso XII do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei.

Art.  7º  -  Nas  hipóteses  dos  §§  2º  e  3º  do  art.  32-I  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,

introduzido por  esta lei,  havendo crédito tributário formalizado,  inscrito  ou não em

dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo à exigência de ICMS abrangida

pelo recolhimento a que se referem os referidos parágrafos, o auto de infração e, se

for o caso, a inscrição na dívida ativa serão cancelados.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de



1925
____________________________________________________________________________

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 2º - Para fins do cancelamento a que se refere o "caput", caso conste do auto de

infração questão não relativa à transferência interestadual,  a repartição fazendária

competente  promoverá  o  respectivo  desmembramento  e  dará  continuidade  à

tramitação do PTA em relação à parcela remanescente.

Art. 8º - A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - regulamentará a transição do

Processo Tributário-Administrativo - PTA - em meio físico para o PTA eletrônico - e-

PTA.

§  1º  -  Enquanto  não  disponível  o  respectivo  e-PTA,  o  PTA será  formado  na

repartição fazendária competente, mediante autuação dos documentos com páginas

numeradas sequencialmente e rubricadas.

§ 2º - Enquanto não for regulamentado o Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e -:

I  -  é  facultado ao contribuinte ou interessado,  no PTA, receber  as intimações e

comunicações relativas a este por meio de correio eletrônico, hipótese em que deverá

deixar expressa a opção e informar o endereço, inclusive as alterações posteriores;

II  -  no  e-PTA,  as  intimações  e  comunicações  serão  efetuadas  na  caixa  postal

vinculada ao sistema disponibilizado pela SEF, conforme parágrafo único do art. 131

da Lei nº 6.763, de 1975, e serão consideradas realizadas na forma prevista nos §§

6º, 7º e 8º do art. 144-A da mesma lei;

III - nas demais hipóteses, a comunicação com o contribuinte ou interessado será

realizada na forma prevista no regulamento,  no endereço de correspondência  por

eles fornecido.

§ 3º - As intimações e comunicações recebidas por meio de correio eletrônico a que

se refere o inciso I do § 2º serão consideradas realizadas no quinto dia após o envio

da mensagem.

Art.  9º  -  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  relativamente  aos  fatos  geradores

ocorridos de 20 de junho de 2008 até a data de publicação desta lei, referente à Taxa

de Expediente prevista no subitem 2.9 da Tabela A da Lei nº 6.763, de 1975, devida

na hipótese de emissão da Certidão de Pagamento ou Desoneração do ITCD.
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Parágrafo único - O disposto no "caput" não autoriza a devolução, a restituição ou a

compensação de valores já recolhidos.

Art.  10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  a  restituição  dos

pagamentos feitos a título de Taxa de Segurança Pública pela emissão da 1ª via da

Cédula de Identidade, prevista no subitem 8.1 da Tabela D da Lei nº 6.763, de 1975,

relativos aos fatos geradores ocorridos no período entre 19 de julho de 2012 e a data

da publicação desta lei.

Art.  11  -  Não  havendo  recolhimento  do  ICMS  de  responsabilidade  da

concessionária de energia elétrica, em razão de suspensão da exigibilidade do tributo

decorrente  de  demanda  judicial  promovida  pelo  respectivo  adquirente  de  energia

elétrica,  ainda  que  substituído  processualmente,  fica  atribuída,  em  caráter  de

exclusividade, ao adquirente de energia elétrica a responsabilidade pelo pagamento

do imposto.

§  1º  -  A  responsabilidade  a  que  se  refere  o  “caput”  persistirá  para  os  fatos

geradores  ocorridos  até  a  data  da  notificação da revogação da medida judicial  à

concessionária de energia elétrica.

§ 2º - Na hipótese do “caput” e do § 1º, a concessionária:

I - não será incluída no polo passivo da respectiva obrigação tributária em relação

aos fatos geradores ocorridos nos períodos a que se referem o “caput”  e o § 1º,

inclusive após ter sido notificada judicialmente da revogação da suspensão;

II  -  será  responsável  pela  obrigação  tributária  em  relação  aos  fatos  geradores

ocorridos após ter sido notificada judicialmente da revogação da suspensão.

§ 3º - O disposto no inciso I do § 2º:

I - aplica-se, inclusive, aos fatos geradores ocorridos até o dia anterior à data de

vigência desta lei, desde que nesta data a exigibilidade esteja suspensa;

II - não se aplica aos créditos tributários já formalizados.

§ 4º - Na hipótese do inciso I do § 3º, subsiste o crédito tributário, em seu montante

total, relativamente ao adquirente de energia elétrica, nos termos do inciso XII do art.

21 da Lei nº 6.763, de 1975.

§ 5º - Em relação ao crédito tributário formalizado até a data de publicação desta

lei, fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da legislação aplicável, a dispensar
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o seu pagamento pela concessionária de energia elétrica, hipótese em que subsistirá

o crédito tributário, em seu montante total, em relação aos demais sujeitos passivos.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de:

I - multas e juros decorrentes do pagamento intempestivo do ICMS incidente sobre

a  parcela  correspondente  à  Demanda  de  Potência  no  fornecimento  de  energia

elétrica decorrente de contratos celebrados entre a concessionária de distribuição e

consumidores do Grupo A, sujeitos à aplicação da tarifa binômia;

II - ICMS, multas e juros relativos à parcela correspondente à Demanda de Potência

no  fornecimento  de  energia  elétrica  decorrente  de  contratos  celebrados  entre  a

concessionária de distribuição e consumidores do Grupo A, sujeitos à aplicação da

tarifa binômia, no que se refere à parte contratada e não utilizada;

III - ICMS, multas e juros relativos aos encargos de conexão e à Tarifa de Uso do

Sistema de Distribuição - TUSD - no fornecimento de energia elétrica;

IV  -  ICMS,  multas  e  juros  relativo  a  crédito  tributário  decorrente  de  estorno  de

crédito  de  ICMS  recebido  em  transferência  no  período  de  1998  a  2003  por

estabelecimento distribuidor de energia elétrica.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I - relativamente aos incisos II a IV, aplica-se ao crédito tributário constituído ou não,

inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos.

§  2º  -  O  Poder  Executivo  estabelecerá  as  condições  e  os  procedimentos

necessários à efetivação da dispensa do crédito tributário.

Art. 13 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a excluir as concessionárias de

distribuição, geração e transmissão de energia elétrica, como coobrigadas, do polo

passivo das autuações fiscais relativas às vendas de excedente de energia elétrica

realizadas por consumidores em transações bilaterais, subsistindo o crédito tributário,

em seu montante total, em relação aos demais sujeitos passivos.

Art. 14 - Fica convalidado o não recolhimento do ICMS, por ocasião da saída de

locomotiva  realizada  ao  abrigo  da  isenção,  relativamente  ao  imposto  diferido  na

entrada de partes, peças e acessórios empregados na sua fabricação, no período de
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28 de junho de 2012 a 31 de julho de 2012.

Art. 15 - Ficam convalidadas as operações de saída de gado bovino ou bufalino

promovidas por estabelecimento de produtor rural situado em Município que integre a

área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Idene -, realizadas até a data de publicação desta lei.

Art. 16 - Ficam convalidados os tratamentos tributários concedidos pela Secretaria

de  Estado  de  Fazenda  até  a  data  da  publicação  desta  lei  por  meio  de  regime

especial, inclusive em se tratando de concessão de benefícios fiscais para os setores

dispostos no Anexo III desta lei.

Art.  17 -  A remissão prevista nos incisos II  e III  do "caput"  do art.  3º da Lei  nº

18.550,  de  3  de  dezembro  de  2009,  alcança  a  saída  de  mercadoria  de

estabelecimento industrial,  inclusive quando a industrialização tenha sido realizada

em estabelecimento de terceiro situado no Estado.

Art. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir, na forma, no prazo e nas

condições  previstos  em  regulamento,  o  pagamento  de  multas  decorrentes  de

aplicação indevida de alíquota interestadual  em operações  internas,  apuradas em

notas fiscais que consignavam destinatário diverso daquele a quem as mercadorias

efetivamente se destinavam, desde que o contribuinte efetue o pagamento integral do

imposto e dos juros de mora ou requeira o seu parcelamento em até sessenta meses.

Parágrafo único -  Em caso de parcelamento,  o escalonamento  deverá  prever  o

pagamento de  no mínimo 10% (dez por  cento)  do valor  total  nos doze  primeiros

meses.

Art. 19 - Ao estabelecimento minerador beneficiário do regime especial a que se

refere o art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei, ficará assegurada,

em relação aos períodos de apuração do imposto anteriores à data de vigência do

regime especial, a convalidação dos créditos do ICMS apropriados em conformidade

com  as  regras  da  legislação  tributária  vigentes  à  época  de  sua  apropriação,

observado o disposto nos §§ 1º a 4º e a forma, o prazo e as condições previstos em

regulamento.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput”, serão considerados inclusive os créditos

do imposto apropriados pelo contribuinte com base nas subalíneas “c.1.2” ou “c.2” do
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inciso  4  do  §  5º  do  art.  29  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,conforme a  época  de  sua

apropriação.

§ 2º - A convalidação dos créditos do ICMS a que se referem o “caput” e o § 1º fica

condicionada a que o contribuinte promova o recolhimento da totalidade da diferença

do  imposto  decorrente  do  estorno  de  créditos  apropriados  em  desacordo  com  a

legislação tributária:

I  -  na hipótese de crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II - na hipótese de crédito tributário não formalizado, relativamente aos cinco anos

anteriores à data de vigência do regime especial.

§  3º  -  Em relação à  diferença do imposto  que resultar  do estorno de créditos,

dispensados  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  juros  de  mora  e  a  totalidade  das

penalidades, inclusive multa isolada relacionada à apropriação indevida de créditos

do  imposto,  o  contribuinte  deverá  efetuar  o  seu  recolhimento  integral  ou  o  valor

correspondente à entrada prévia, no caso de parcelamento, até 31 de dezembro de

2013.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando à devolução, restituição ou compensação;

II - não implica por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a apropriação de créditos de ICMS, em relação a períodos de apuração

posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa do contribuinte ou da Secretaria

de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do regime especial a que se refere o

art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei.

Art. 20 - Observada a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento, o

estabelecimento minerador beneficiário do regime especial a que se refere o art. 32-I

da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei,  poderá optar pelo recolhimento

apenas parcial,  à sua escolha,  da diferença do imposto decorrente do estorno de

créditos apropriados em desacordo com a legislação tributária.

Parágrafo único - Na hipótese do "caput":
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I - observar-se-á o disposto no § 3º do art. 19, exceto em relação aos juros de mora,

que serão devidos integralmente;

II  -  não  ficará  assegurada,  em  relação  aos  períodos  de  apuração  do  imposto

anteriores à data de vigência do regime especial,  a convalidação dos créditos  de

ICMS apropriados  pelo  contribuinte  com base nas  subalíneas  “c.1.2”  ou  “c.2”  do

inciso 4 do  § 5º  do  art.  29 da  Lei  nº  6.763,  de 1975,  conforme a  época de sua

apropriação.

Art. 21 - O disposto nos arts. 19 e 20:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Parágrafo único - Para os fins do disposto na alínea “c” do inciso II do "caput", os

honorários advocatícios devidos ao Estado serão de 5% (cinco por cento) do valor do

crédito tributário recolhido ou parcelado, ainda que fixados em percentual superior, e

poderão ser parcelados nos termos definidos em regulamento.

Art. 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de crédito

tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Transmissão  Causa  Mortis  e  Doação  de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, multas e juros decorrentes, cobrado na hipótese

de cessão pelo consumidor à concessionária de energia elétrica de valores, bens ou

instalações  utilizados  na  extensão,  modificação  ou  melhoramento  da  rede  de

distribuição de energia elétrica a título de Participação Financeira do Consumidor.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;
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II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos.

§ 2º - O disposto no inciso II do § 1º não prejudica a devolução de depósito judicial

do ITCD no caso de decisão judicial transitada em julgado desfavorável à Fazenda

Pública.

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar, observada a forma, o prazo

e  as  condições  previstas  em  regulamento,  relativamente  aos  fatos  geradores

ocorridos no exercício de 2012, o pagamento de crédito tributário relativo à Taxa de

Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR -

cobrada na hipótese de ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para

a instalação de:

I - linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica;

II  -  rede  de  adução,  emissão  ou  distribuição  de  água  e  esgoto  em  rodovias

localizadas nas regiões Norte e Nordeste do Estado.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

III - fica condicionado à:

a) petição conjunta, nos autos das ações ordinárias relativas à TFDR, na qual o

Estado e a concessionária de energia elétrica informam ao juízo que se compuseram

a  respeito  da  matéria  discutida,  requerendo  a  extinção  e  o  arquivamento  dos

processos;

b)  retirada,  por  parte  da  concessionária  de  energia  elétrica,  de  impugnações,

defesas ou recursos apresentados em fase administrativa;

c)  desistência,  pelo  advogado  do  sujeito  passivo,  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência.

Art. 24 - O art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VII:

"Art. 4º - (...)
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VII - o fornecimento de energia elétrica e de água e a prestação de serviços de

telefonia, consumidos ou prestados em imóveis de templos de qualquer culto.".

Art. 25 - O § 3º do art. 9º e o art. 11 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 3º - Fica estabelecido como crédito de pequeno valor, para os fins de que tratam o

§  3º  do  art.  100  da  Constituição  da  República  e  os  arts.  78  e  87  do  Ato  das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da  República,  aquele

decorrente de demanda judicial cujo valor bruto apurado em liquidação de sentença e

após o trânsito em julgado de eventuais embargos do devedor opostos pelo Estado

seja inferior, na data da liquidação, a 4.723 Ufemgs (quatro mil setecentas e vinte e

três Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), independentemente da natureza

do crédito, vedado o fracionamento.

(...)

Art. 11 - Fica autorizada a compensação de créditos de precatórios judiciais com os

seguintes débitos  líquidos e certos inscritos  em dívida ativa, constituídos contra o

credor original do precatório, seu sucessor ou cessionário:

I  -  débitos  tributários  de natureza contenciosa inscritos  em dívida  ativa  há pelo

menos um ano antes do requerimento de compensação;

II - demais débitos inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 2011.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, serão observadas as seguintes condições, além

de outras estabelecidas em regulamento:

I  -  o  sujeito passivo do crédito do Estado,  ou seu representante legal,  assinará

termo de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,

demandados  em  juízo  ou  na  órbita  administrativa,  e  termo  de  quitação  dos

precatórios utilizados, que deverão ser anexados aos processos judiciais dos quais

sejam oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver nenhuma pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados nem discussão sobre a sua titularidade ou valor, nem impugnação por

qualquer interessado;

II - o credor do precatório efetuará o pagamento prévio dos seguintes valores, que
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não serão abrangidos pela compensação:

a)  parcelas  inerentes  aos  repasses  pertencentes  aos  Municípios  ou  a  outras

entidades públicas que não o Estado;

b) honorários advocatícios de sucumbência devidos na forma do inciso VII do art.

26 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004;

III - se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor atualizado do

precatório,  será  efetuado  o  pagamento  do  débito  remanescente  havido  contra  o

credor do precatório;

IV - se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação

for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica;

V - na hipótese do inciso IV, a compensação importará em renúncia pelo credor do

precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e

ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de

compensação;

VI  -  que  não  tenha  havido  o  pagamento  do  precatório  ou  da  parcela  a  ser

compensada.

§ 2º - A extinção do débito contra o credor do precatório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação e do

pagamento das despesas processuais.

§ 3º - A compensação a que se refere o "caput" deste artigo não prejudicará os

recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça, nos termos do

art.  97  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da

República.”.

Art.  26  -  Fica  acrescentada ao  inciso  II  do  art.  3º  da  Lei  nº  14.941,  de  29  de

dezembro de 2003, a seguinte alínea "e":

“Art. 3º - (...)

II - (...)

e) de imóvel doado pelo poder público ao Fundo de Arrendamento Residencial -

FAR -, a que se refere o inciso II do “caput” do art. 2º da Lei federal nº 11.977, de 7 de

julho de 2009, gerido pela Caixa Econômica Federal, observado o disposto no art. 1º
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e no "caput" e §§ 3º, 4º e 5º do art. 2º da Lei federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de

2001.".

Art. 27 - O art. 1º e o "caput" do art. 5º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006,

passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.  1º  -  O  Poder  Executivo  concederá  desconto  para  pagamento  de  crédito

tributário inscrito em dívida ativa há pelo menos doze meses, contados da data do

requerimento de concessão,  com o objetivo de estimular  a realização de projetos

desportivos no Estado, nas condições especificadas em regulamento.

(…)

Art. 5º - O crédito definido no art. 1º poderá ser quitado com desconto de 25% (vinte

e cinco por cento), desde que o sujeito passivo apoie financeiramente a realização de

projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei.”.

Art.  28 - O "caput" do art.  5º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa há mais de

doze meses, contados da data do requerimento do incentivador, poderá quitá-lo com

desconto de 25% (vinte e cinco por cento), desde que apoie financeiramente projeto

cultural, nos termos deste artigo.".

Art. 29 - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 19.429, de 11 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo  único  -  Os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  o

Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado de Fazenda poderão optar por divulgar

os atos oficiais e o noticiário de seu interesse em publicação própria ou em diário

eletrônico disponibilizado em "site" da internet, nos termos de regulamento.”.

Art. 30 - Ficam revogados o § 6º do art. 5º da Lei nº 16.318, de 2006, e os seguintes

dispositivos da Lei nº 6.763, de 1975:

I - a subalínea b.2 do inciso I do art. 12;

II - o inciso II do art. 32-A;

III - o inciso II do "caput" e o § 5º do art. 113;

IV - o § 5º do art. 114;
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V - os §§ 9º e 10 do art. 115;

VI - o parágrafo único do art. 133;

VII - o art. 143;

VIII - os subitens 1.1, 1.3.1 e 1.3.2 da Tabela B;

IX - os subitens 8.1 e 8.4 da Tabela D;

X - os subitens 1.1, 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M.

Art.  31 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente:

I - à subalínea b.1 do inciso I do art. 12 e ao subitem 8.2 da Tabela D da Lei nº

6.763, de 1975, alterados por esta lei, no exercício financeiro subsequente ao da sua

publicação, observado o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição

da República;

II - ao item 6 da Tabela A da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido por esta lei, no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República;

III - à subalínea b.2 do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, revogada por

esta  lei,  no  exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua publicação,  observado  o

disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República;

IV - ao art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, com a redação dada por esta lei, a partir

de 1º de janeiro de 2012;

V - à alínea “d” do inciso II do "caput" do art. 12 e ao inciso IV do art. 31 da Lei nº

6.763, de 1975, introduzidos por esta lei, a partir de 1º de janeiro de 2013.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator - Bosco.

ANEXO I

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2012)

“Tabela A

(a que refere o art. 92 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e cobrança da Taxa de Expediente relativa a atos de autoridades

administrativas

* - O quadro contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Expediente relativa a
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atos  de  autoridades  administrativas  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.12.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2012)

“Tabela D

(a que refere o art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e cobrança da Taxa de Segurança Pública decorrente de atos de

autoridades policiais

* - O quadro contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Segurança Pública

decorrente de atos de autoridades policiais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

14.12.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 16 da Lei nº , de de de 2012)

* - O Anexo III,  a que se refere o art. 16 da Lei nº , de de de 2012, foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 14.12.2012.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.093/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.093/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 14. 313, de 19 de junho de 2002, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.093/2011

Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 14. 313, de 19 de junho de 2002, que

isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos, na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O  art.  1° da  Lei  n° 14.313,  de  19  de  junh o de 2002,  passa a  vigorar
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acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1° - (…)

Parágrafo único - Os beneficiários a que se refere o “caput” compreendem aqueles

atendidos por políticas  públicas federais,  estaduais  e municipais que promovam o

acesso  a  terra  para  a  agricultura  familiar  rural,  urbana  e  periurbana,  incluindo

regularização fundiária, ações discriminatórias, crédito fundiário, legitimação de terras

quilombolas, perímetros públicos irrigados e demais programas de assentamento e

de colonização.”.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.253/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.253/2011, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que dá nova

redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 16. 896, de 2 de agosto de 2007, que

autoriza o Poder executivo a doar ao Município de Pará de Minas os imóveis que

especifica, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.253/2011

Altera a destinação de imóvel de que trata a Lei n° 16.896, de 2 de agosto de 2007,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel localizado no Povoado de Costas a que se refere a Lei n° 16.896,

de 2 de agosto de 2007, passa a destinar-se ao funcionamento da entidade Fazenda

de Recuperação Feminina Sociedade Amor à Vida - Sovida.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a

destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.352/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.352/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

institui a Política Estadual de Aquisição Direta da Agricultura Familiar - PAAFamiliar -,

foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.352/2011

Institui  a  Política  Estadual  de  Aquisição  de  Alimentos  da  Agricultura  Familiar  -

PAAFamiliar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Aq uisição de Alimentos da Agricultura

Familiar  -  PAAFamiliar  -,  voltada aos agricultores familiares e às organizações de

agricultores familiares.

Art. 2° - Para os fins desta lei, consideram-se agr icultores familiares:

I - o residente no meio rural que atenda aos requisitos previstos no art. 3° da Lei

Federal n° 11.326, de 24 de julho de 2006;

II  -  o residente em área urbana e periurbana que atenda aos critérios a que se

refere o art. 9°-A da Lei n° 15.973, de 12 de janei ro de 2006.

§ 1° - Para os fins desta lei, são também considera dos agricultores familiares os

silvicultores,  aquicultores,  extrativistas,  pescadores  artesanais,  indígenas  e

integrantes de comunidades tradicionais  a que se refere o § 2° do art.  3° da Lei

Federal n° 11.326, de 2006.
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§  2° -  Para  os  efeitos  desta  lei,  a  condição  de  agr icultor  familiar  deverá  ser

comprovada mediante uma das seguintes opções:

I  - documento de aptidão a políticas públicas federais direcionadas à agricultura

familiar;

II  -  declaração  expedida  pelo  órgão  estadual  competente  ou  entidade  por  ele

credenciada;

III - outros documentos definidos pelo colegiado a que se refere o art. 4° desta lei.

Art. 3° - São objetivos do PAAFamiliar:

I - fomentar a organização e modernização da produção e melhorar o escoamento

dos produtos da agricultura familiar;

II  -  estimular  a  produção  da  agricultura  familiar,  contribuindo  para  a  prática  de

preços adequados e ampliação do mercado de consumo dos seus produtos;

III  -  favorecer  a aquisição dos produtos provenientes  da  agricultura  familiar  nas

compras realizadas pelos órgãos públicos estaduais;

IV - incentivar o consumo de alimentos saudáveis, sustentáveis e que valorizem a

cultura alimentar local e regional.

Parágrafo  único  -  Na  implementação  do  PAAFamiliar,  o  Estado  prezará  pela

equidade no tratamento ao agricultor  familiar,  respeitando os aspectos de gênero,

geração e etnia.

Art.  4° -  A  gestão  do  PAAFamiliar  será  realizada  po r  colegiado,  garantida  a

participação de no mínimo três entidades de representação de agricultores familiares,

conforme dispuser o regulamento.

Art. 5° - O regulamento desta lei indicará as instâ ncias e os processos de controle

social para acompanhamento e fiscalização do PAAFamiliar.

Parágrafo único - No controle social a que se refere o “caput”, será assegurada a

participação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas

Gerais - Consea-MG - e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável

- Cedraf-MG.

Art. 6° - Dos recursos destinados à compra instituc ional de gêneros alimentícios “in

natura” ou manufaturados, o Estado aplicará no mínimo 30% (trinta por cento) na

aquisição  direta  de  produtos  de  agricultores  familiares  ou  de  organizações  de
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agricultores familiares, para fins de:

I - ações de promoção de segurança alimentar e nutricional;

II - abastecimento da rede socioassistencial;

III - abastecimento de estabelecimentos de alimentação e nutrição;

IV - abastecimento da rede pública de educação básica e superior, bem como da

rede  filantrópica,  comunitária  e  confessional  de  ensino,  que  recebam  recursos

públicos;

V - abastecimento das demais instituições públicas com fornecimento regular de

refeições, tais como unidades do sistema de saúde e unidades do sistema prisional.

§ 1° - A aquisição direta de alimentos será realiza da com dispensa do procedimento

licitatório,  por meio de chamada pública, desde que sejam atendidas as seguintes

exigências:

I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou

regional;

II - os alimentos adquiridos sejam de produção própria do agricultor familiar.

§  2° -  A observância  do  percentual  disposto  no  “cap ut”  poderá  ser  dispensada

quando for constatada uma das seguintes circunstâncias:

I - não atendimento das chamadas públicas pelos agricultores familiares ou suas

organizações;

II - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente pelo agricultor

familiar ou sua organização;

III - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios por

parte dos agricultores familiares ou suas organizações;

IV - incidência de pragas ou acidente natural que resulte na perda da produção dos

agricultores familiares;

V - ausência de condições higiênico-sanitárias adequadas por parte dos agricultores

familiares.

§ 3° - O preço de produtos agroecológicos ou orgâni cos poderá ter um acréscimo

de até 30% (trinta por  cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos

convencionais, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Lei Federal n° 12.512, de

14 de outubro de 2011, observadas as condições definidas pelo colegiado gestor do
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PAAFamiliar.

Art. 7° - O valor anual máximo a ser pago para cada  agricultor familiar será definido

em regulamento.

Parágrafo único -  Quando se tratar  de organização de agricultores  familiares,  o

valor anual máximo a ser pago à organização será o valor a que se refere o “caput”

deste artigo multiplicado pelo número total de agricultores familiares filiados.

Art. 8° - O colegiado a que se refere o art. 4° reg ulamentará a classificação das

propostas  nas  chamadas  públicas  por  critérios  de  priorização  dos  beneficiários

fornecedores, de forma a atender os objetivos dispostos no art. 3°.

Parágrafo único - Os critérios a que se refere o “caput” devem incluir a priorização

de:

I - agricultores familiares do Município onde ocorrerá o consumo dos alimentos;

II - comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas;

III - assentamentos da reforma agrária;

IV - grupos de mulheres;

V - produção agroecológica ou orgânica.

Art. 9° - Os dados sobre a execução do PAAFamiliar e sobre o cumprimento do

disposto no art. 6° serão de acesso público.

Art. 10 - Fica a Lei n° 15.973, de 2006, acrescida do seguinte art. 9°-A:

“Art. 9°-A - O regulamento desta lei disporá sobre os critérios e procedimentos para

o reconhecimento do agricultor familiar em área urbana e periurbana.

Parágrafo único - Ao agricultor reconhecido na forma do “caput”, fica assegurado o

acesso às políticas públicas estaduais direcionadas à agricultura familiar.”.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.782/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.782/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Timóteo  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.782/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Timóteo o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Timóteo imóvel

com área de 7.906,36m2 (sete mil  novecentos e seis  vírgula trinta e seis metros

quadrados), descrita no Anexo desta lei, a ser desmembrada de imóvel com área total

de 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), situado no Bairro Quitandinha, naquele

Município, registrado sob o n° 8.911, a fls. 103 do  Livro 3-J, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de uma

unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais bem como à construção de

uma área pública de lazer.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Timóteo não  houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Timóteo  encaminhará  à  Secr etaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Bosco.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)



1943
____________________________________________________________________________

A área a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente mede 110m (cento e dez

metros),  confrontando com a Rua 112;  pelo fundo mede 104,08m (cento e quatro

vírgula zero oito metros), confrontando com o lote 45, quadra 1; do lado direito mede

72,57m (setenta e dois vírgula cinquenta e sete metros),  confrontando com a Rua

102;  e  do  lado  esquerdo  mede  73,58m  (setenta  e  três  vírgula  cinquenta  e  oito

metros), confrontando com a Rua 101, perfazendo uma área de 7.906,36m2 (sete mil

novecentos e seis vírgula trinta e seis metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.789/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.789/2012, de autoria do Deput ado Romel Anízio, que altera a

destinação do imóvel de que trata a Lei n° 8.392, d e 30 de dezembro de 1982, que

autoriza  o  Poder  Executivo a  fazer  reverter,  por  doação,  ao Município  de Campo

Florido o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.789/2012

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 8.392, de 30 de dezembro de

1982,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  fazer  reverter,  por  doação,  imóvel  que

menciona à Prefeitura Municipal de Campo Florido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 8.392, de 30 dezembro de 1982, passa a

destinar-se à construção de um centro de convenções.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.819/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.819/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacuí os imóveis que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.819/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacuí os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Jacuí  os

seguintes imóveis, situados naquele Município e registrados no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Jacuí:

I  -  imóvel  com área de 10.000m2 (dez mil  metros  quadrados),  situado no lugar

denominado Batieiro e Santo Antônio, registrado sob o nº 4.993, a fls. 92 do Livro 3-I;

II  -  imóvel com área de 10.000m2 (dez mil  metros quadrados), situado no lugar

denominado Bom Jardim, registrado sob o nº 5.865, a fls. 29 do Livro 3-J.

Parágrafo  único  -  Os  imóveis  a  que  se  refere  o  “caput”  destinam-se  ao

funcionamento de centros de apoio a associações rurais.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.869/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.869/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.869/2012

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Guaranésia o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG -  autorizado a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  imóvel  com área de

6.000m2  (seis  mil  metros  quadrados),  situado  na  Rua  Júlio  Tavares,  naquele

Município, registrado sob o n° 6.626, a fls. 18 do Livro 3-O, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Guaranésia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar órgãos

públicos municipais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG se, findo

o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.960/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.960/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a doar  ao  Município de  Cataguases o imóvel  que especifica,  foi
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aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.960/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cataguases

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Rua José Alício,

n° 360, no Bairro Leonardo, naquele Município, regi strado sob n° 20.604, a fls. 90v do

Livro 3-AR, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  S ecretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.961/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.961/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o
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Poder  Executivo  a doar  ao  Município de  Cataguases o imóvel  que especifica,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.961/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cataguases

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado naquele Município,

registrado sob o n° 18.277,  as fls.  33v do Livro 3- AP,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  S ecretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.004/2012

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.004/2012, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

altera o inciso I do art. 6° da Lei n° 20.010, de 5  de janeiro de 2012, que dispõe sobre

o  sistema  de  ensino  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.004/2012

Altera o inciso I do parágrafo único do art. 6° da Lei n° 20.010, de 5 de janeiro de

2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso I do parágrafo único do art. 6° da Lei n° 20.010, de 5 de janeiro de

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6° - (…)

Parágrafo único - (...)

I - dependentes de militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;”.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.226/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.226/2012, de autoria do Deput ado  Zé Maia, que autoriza o

donatário  do  imóvel  de  que  trata  a  Lei  n° 19.580,  d e  16  de  agosto  de  2011,  a

permutar  o  imóvel  que  menciona,  foi  aprovado  nos  turnos  regimentais,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.226/2012

Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei n° 19.580, de 16 de agosto de

2011, a permutar o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o donatário do imóvel de que trata a  Lei n° 19.580, de 16 de agosto de

2011, autorizado a permutá-lo por área de igual valor, no Município de Fronteira, para

a construção de área pública de lazer.

Parágrafo único - Se a permuta a que se refere o “caput” não for realizada no prazo

de dois anos contados da data de publicação desta lei, o imóvel a que se refere a Lei

n° 19.580, de 2011, reverterá ao patrimônio do Esta do.

Art.  2° -  O  imóvel  adquirido  pelo  Município  de  Fron teira  mediante  a  permuta

reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data

de publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 19.580,  de 2011.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.474/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.474/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.474/2012

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Tribunal

de Justiça Militar e do Ministério Público e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALMG -, até o limite de R$55.130.000,00 (cinquenta e cinco milhões cento e

trinta mil reais), em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG

-, até o limite de R$41.200.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos mil reais), em

favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG -, até o limite de

R$228.000.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões de reais), em favor do Tribunal de

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais - TJMMG -, até o limite de R$1.780.000,00

(um milhão setecentos e oitenta mil reais), e em favor do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais - MPMG -, até o limite de R$96.000.000,00 (noventa e seis milhões

de reais), para atender a:

I - despesas com obrigações patronais da ALMG, no valor de até R$27.565.000,00

(vinte e sete milhões quinhentos e sessenta e cinco mil reais);

II  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  da  ALMG,  no  valor  de  até

R$27.565.000,00 (vinte e sete milhões quinhentos e sessenta e cinco mil reais);

III  -  despesas  com  obrigações  patronais  do  TCEMG,  no  valor  de  até

R$20.600.000,00 (vinte milhões e seiscentos mil reais);

IV  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TCEMG,  no  valor  de  até

R$20.600.000,00 (vinte milhões e seiscentos mil reais);

V  -  despesas  com  obrigações  patronais  do  TJMG,  no  valor  de  até

R$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais);

VI  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TJMG,  no  valor  de  até

R$113.000.000,00 (cento e treze milhões de reais);

VII - despesas com obrigações patronais do TJMMG, no valor de até R$890.000,00

(oitocentos e noventa mil reais);
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VIII  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TJMMG,  no  valor  de  até

R$890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais);

IX  -  despesas  com  obrigações  patronais  do  MPMG,  no  valor  de  até

R$33.300.000,00 (trinta e três milhões e trezentos mil reais);

X  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  MPMG,  no  valor  de  até

R$62.700.000,00 (sessenta e dois milhões e setecentos mil reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes:

I  -  do  excesso  de  arrecadação previsto  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$197.355.000,00 (cento e noventa e sete milhões trezentos e cinquenta e cinco mil

reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - da ALMG previsto para o corrente exercício, no

valor de R$27.565.000,00 (vinte e sete milhões quinhentos e sessenta e cinco mil

reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

do TCEMG previsto para o corrente exercício,  no valor de R$20.600.000,00 (vinte

milhões e seiscentos mil reais);

IV - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

do TJMG previsto para o corrente exercício, no valor de R$111.000.000,00 (cento e

onze milhões de reais);

V - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip

do TJMG previsto para o corrente exercício, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões

de reais);

VI - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

do TJMMG previsto para o corrente exercício, no valor de R$890.000,00 (oitocentos e

noventa mil reais);

VII - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

do MPMG previsto para o corrente exercício, no valor de R$51.700.000,00 (cinquenta

e um milhões e setecentos mil reais);

VIII  -  do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o

Funfip do MPMG previsto para o corrente exercício,  no valor de R$11.000.000,00



1952
____________________________________________________________________________

(onze milhões de reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o dispost o no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.558/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.558/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

ao setor de fabricação de material elétrico para instalação em circuito de consumo,

nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.558/2012

Ratifica  concessão  de regime especial  de  tributação  ao  setor  de  fabricação  de

material elétrico para instalação em circuito de consumo, nos termos do art. 225-A da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de material elétrico para instalação em

circuito de consumo signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos

do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de  1975, conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 245/201 2.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.559/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.559/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

segmento econômico de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados,

nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.559/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, nos termos do art. 225-A da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos

isolados signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A

da  Lei  n° 6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conform e  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 248/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.560/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.560/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, nos termos
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do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1 975, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.560/2012

Ratifica  concessão  de regime especial  de  tributação  ao  setor  de  fabricação  de

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes,

nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de de zembro de 1975, em virtude de

benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 293/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.561/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.561/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor fabricante de embalagens e artefatos de material plástico para uso industrial,

nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.561/2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

embalagens e artefatos de material plástico para uso industrial, nos termos do art.

225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de embalagens e artefatos de material plástico para uso

industrial signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A

da  Lei  n° 6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conform e  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 295/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.562/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.562/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor fabricante de refrigerantes, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.562/2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

refrigerantes, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6 .763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de refrigerantes signatário de protocolo de intenções com
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o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 296/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.563/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.563/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de Regime Especial de Tributação

em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do setor de artigos de metal para uso

doméstico e pessoal, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.563/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor de artigos de metal

para uso doméstico e pessoal, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 19 75, ao contribuinte mineiro do

setor  de artigos de  metal  para  uso doméstico  e  pessoal,  conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 297/201 2.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.564/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.564/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor de produtos têxteis, nos termos

do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de  1975, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.564/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor de produtos têxteis,

nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos têxteis, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, conforme a exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 298/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.565/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.565/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de

equipamentos médico-hospitalares, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.565/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

fabricação de equipamentos médico-hospitalares, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de equipamentos médico-hospitalares,

nos  termos do art.  225 da Lei  n° 6.763,  de  26  de  de zembro  de  1975,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 299/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.566/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.566/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

ao contribuinte mineiro do setor de fabricação de preparações farmacêuticas e de

reagentes para diagnósticos “in vitro”, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.566/2012

Ratifica  concessão  de regime especial  de  tributação  ao  setor  de  fabricação  de

preparações farmacêuticas e de reagentes para diagnósticos “in vitro”, nos termos do
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art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de preparações farmacêuticas e de reagentes para

diagnósticos “in vitro”, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, conforme exposição de motivos encaminhada pelo Poder Executivo por meio

da Mensagem n° 300/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.567/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.567/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de distribuição

de papel para impressão e serviços, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.567/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

distribuição de papel para impressão e serviços, nos termos do art. 225-A da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de distribuição de papel para impressão e serviços,

nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme a

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 301/2012.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.568/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.568/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em  matéria  de  ICMS a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  tubos  e

acessórios de material plástico para uso na construção civil, nos termos do art. 225-A

da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi apr ovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.568/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

tubos e acessórios de material plástico para uso na construção civil, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 19 75.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 19 75, ao contribuinte mineiro do

segmento  econômico  de  tubos  e  acessórios  de  material  plástico  para  uso  na

construção  civil,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 302/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.569/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.569/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, nos termos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi  aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.569/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de fios,

cabos e condutores elétricos isolados, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, nos

termos do art.  225 da Lei  n° 6.763,  de 26 de dezemb ro de 1975,  em virtude de

benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 308/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.570/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.570/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor  produtor  de  eletrônicos,  nos  termos  do art.  225  da Lei  n° 6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.570/2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  produtor  de

eletrônicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763 , de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor produtor de eletrônicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-

fiscais concedidos por outro Estado, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem n° 309/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.571/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.571/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor eletrônico, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.571/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor eletrônico, nos termos

do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de  1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor eletrônico signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  n° 6.763,  de  26  de  deze mbro  de  1975,  conforme

exposições de motivos encaminhadas por meio das Mensagens n°s 238, 241, 243,

247, 249 e 250/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.606/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.606/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que institui o

Dia da Gastronomia Mineira, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.606/2012

Institui o Dia da Gastronomia Mineira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituído  o  Dia  da  Gastronomia  Mine ira,  que  será  comemorado,

anualmente, no dia 5 de julho.

Art. 2° - O Estado apoiará a realização de eventos e comemorações por ocasião do

Dia da Gastronomia Mineira, a fim de valorizar a cultura e a tradição culinárias de

Minas Gerais.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.628/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.628/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  n° 141/2011,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.628/2012

Ratifica  o  Convênio  n° 141/2011,  celebrado  pelo  Con selho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio n° 141/2011, c elebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011, que autoriza o Estado

de Minas Gerais  a  conceder  crédito outorgado do ICMS correspondente  ao valor

destinado pelos  respectivos contribuintes a projetos desportivos credenciados pela

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, na forma a ser regulamentada.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Bosco.



1965
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE DEZEMBRO DE 2012

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.371, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica  concessão  de regime especial  de  tributação  ao  setor  de  fabricação  de

material elétrico para instalação em circuito de consumo, nos termos do art. 225-A da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de material elétrico para instalação em

circuito de consumo signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos

do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de  1975, conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 245/201 2.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.372, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica  concessão  de regime especial  de  tributação  ao  setor  de  fabricação  de

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes,

nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de de zembro de 1975, em virtude de

benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 293/2012.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.373, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

embalagens e artefatos de material plástico para uso industrial, nos termos do art.

225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de embalagens e artefatos de material plástico para uso

industrial signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A

da  Lei  n° 6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conform e  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 295/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.374, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

refrigerantes, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6 .763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de refrigerantes signatário de protocolo de intenções com

o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,
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conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 296/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.375, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor de artigos de metal

para uso doméstico e pessoal, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 19 75, ao contribuinte mineiro do

setor  de artigos de  metal  para  uso doméstico  e  pessoal,  conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 297/201 2.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.376, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor de produtos têxteis,

nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos têxteis, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, conforme a exposição de motivos encaminhada por meio da
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Mensagem n° 298/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.377, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

fabricação de equipamentos médico-hospitalares, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de equipamentos médico-hospitalares,

nos  termos do art.  225 da Lei  n° 6.763,  de  26  de  de zembro  de  1975,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 299/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.378, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica  concessão  de regime especial  de  tributação  ao  setor  de  fabricação  de

preparações farmacêuticas e de reagentes para diagnósticos “in vitro”, nos termos do

art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 .

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de preparações farmacêuticas e de reagentes para
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diagnósticos “in vitro”, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, conforme exposição de motivos encaminhada pelo Poder Executivo por meio

da Mensagem n° 300/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.379, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

distribuição de papel para impressão e serviços, nos termos do art. 225-A da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de distribuição de papel para impressão e serviços,

nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme a

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 301/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.380, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

tubos e acessórios de material plástico para uso na construção civil, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 19 75.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 19 75, ao contribuinte mineiro do

segmento  econômico  de  tubos  e  acessórios  de  material  plástico  para  uso  na

construção  civil,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 302/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.381, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de fios,

cabos e condutores elétricos isolados, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, nos

termos do art.  225 da Lei  n° 6.763,  de 26 de dezemb ro de 1975,  em virtude de

benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 308/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.382, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  produtor  de

eletrônicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763 , de 26 de dezembro de 1975.



1971
____________________________________________________________________________

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor produtor de eletrônicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-

fiscais concedidos por outro Estado, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem n° 309/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.383, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor eletrônico, nos termos

do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de  1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor eletrônico signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  n° 6.763,  de  26  de  deze mbro  de  1975,  conforme

exposições de motivos encaminhadas por meio das Mensagens n°s 238, 241, 243,

247, 249 e 250/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.384, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica  o  Convênio  n° 141/2011,  celebrado  pelo  Con selho  Nacional  de  Política
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Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio n° 141/2011, c elebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 16 de dezembro de 2011, que autoriza o Estado

de Minas Gerais  a  conceder  crédito outorgado do ICMS correspondente  ao valor

destinado pelos  respectivos contribuintes a projetos desportivos credenciados pela

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, na forma a ser regulamentada.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.385, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, nos termos do art. 225-A da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos

isolados signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A

da  Lei  n° 6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conform e  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 248/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário
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ATAS

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Inácio Franco e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Correspondência: Mensagens nºs 346, 347, 348 e 349/2012 (encaminhando o Projeto

de Lei nº 3.649/2012 e expedientes com exposição de motivos relativos à concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro dos

segmentos econômicos dos setores de indústria de ácido cítrico, de bebidas, exceto

água,  e  de  produtos  médico-hospitalares  e  laboratoriais,  respectivamente),  do

Governador do Estado - Ofício nº 19/2012, do Governador do Estado - Ofício - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.650 a

3.654/2012 - Requerimentos nºs 4.137 a 4.156/2012 - Requerimentos da Comissão

do  Trabalho  e  do  Deputado  Fábio  Cherem  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Cultura, da Pessoa com Deficiência, de Meio Ambiente, de Segurança

Pública e do Trabalho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Hely Tarqüínio,

Dalmo Ribeiro Silva e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições  -  Registro  de  presença  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - 2ª Fase:

Prorrogação da reunião; suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Acordo de

Líderes;  Decisão  da  Presidência  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.023/2011;  requerimento  do  Deputado  Leonardo  Moreira;  aprovação  do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.500/2012; votação do

Substitutivo nº 1,  salvo emendas; aprovação;  votação das Emendas nºs 1, 2 e 6;

aprovação; votação das Emendas nºs 3 a 5; rejeição - Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  1.639/2011;  apresentação  da  Emenda  nº  10;  encerramento  da

discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º

turno;  votação  das  Emendas  nºs  1  a  9;  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  10;

aprovação;  declaração  de  voto  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.452/2012;  aprovação na forma do vencido  em 1º  turno,  com  a  Emenda  nº  1  -
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.538/2012; aprovação com as Emendas

nºs 1 e 2 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.527/2012; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 142/2011;

requerimento do Deputado Gustavo Corrêa; aprovação do requerimento - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 186/2011; aprovação na forma do vencido em 1º

turno  -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  274/2011;  apresentação  da

Emenda  nº  1;  encerramento  da  discussão;  votação  do  projeto,  salvo  emenda;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação -

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  746/2011;  aprovação  na  forma  do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 2.318/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.152/2012; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 3.250/2012; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.251/2012; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.392/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.522/2012;  aprovação  na  forma do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  596/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  1.818/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;

prejudicialidade do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.405/2012;  apresentação  dos  Substitutivos  nºs  1  e  2  e  da  Emenda  nº  2;

encerramento da discussão; encaminhamento dos substitutivos e da emenda com o

projeto à Comissão de Meio Ambiente - Prosseguimento da discussão, em 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.587/2012;  requerimento  do  Deputado Sargento  Rodrigues;

aprovação  do  requerimento  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  24/2012;  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues;

aprovação do requerimento - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final:

Pareceres de Redação Final  do Projeto de Resolução nº 3.628/2012 e dos Projetos

de Lei nºs 78, 728, 877, 1.369, 1.505, 1.554, 1.639, 2.093, 2.253, 2.352/2011, 2.782,

2.789,  2.819,  2.869,  2.960,  2.961,  3.004,  3.226,  3.474 e  3.606/2012;  aprovação -

Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Declarações  de  voto;  questão  de  ordem  -



1975
____________________________________________________________________________

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos -  Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bosco -

Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Duarte

Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fábio  Cherem  -  Fred  Costa  -  Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Carlos Mosconi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Délio  Malheiros,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 346/2012*

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto  de  lei  que estabelece os  limites  do Monumento Natural  Estadual  Pico  do

Ibituruna, no Município de Governador Valadares.

A área do Pico do Ibituruna representa grande importância paisagística e ambiental

para  os  habitantes  da  região  do  Vale  do  Rio  Doce e  foi  elevada  à  categoria  de

Monumento Natural pela Constituição Estadual de 1989.

O Projeto ora encaminhado cumpre, assim, com o disposto no § 1º do art. 84 do Ato

das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  que  atribui  à  lei  a  demarcação  e

definição dos limites da referida unidade de conservação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.649/2012

Estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no

Município de Governador Valadares, e dá outras providências.

Art. 1º - Os limites geográficos do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna

ficam estabelecidos por esta lei, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 84 do

Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado.

Art.  2º  -  O  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do  Ibituruna  possui  área  de

1.076,2111ha (mil hectares, setenta e seis ares e dois mil cento e onze centiares) e

perímetro de 18.476,02cm (dezoito mil, quatrocentos e setenta e seis metros e dois

centímetros) conforme limites, medidas e confrontações descritos no Anexo e passa a

integrar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC.

Art. 3º - Os terrenos e benfeitorias constantes nos limites previstos no inciso I do

Anexo, cujo uso da propriedade seja incompatível com as condições propostas pelo

órgão responsável  pela administração da unidade,  serão objeto de declaração de

utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação de pleno domínio,

pelo Poder Público.

Parágrafo único - A Advocacia Geral do Estado - AGE - fica autorizada a promover a
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desapropriação de que trata o caput podendo, para efeito de imissão na posse, alegar

a urgência de acordo com o disposto no art. 15 do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21

de junho de 1941.

Art.  4º  -  Compete  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  administrar  o

Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna e, no prazo de cento e oitenta dias

após a publicação desta lei, constituir o seu Conselho Consultivo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de )

I  -  limites,  medidas  e  confrontações  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do

Ibituruna: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V 0001, de coordenadas N

7.911.236,958m e E 195.861,031m, 107°51'20" e 164,2 0m, até o vértice V 0002, de

coordenadas  N 7.911.186,609m e E 196.017,326m;  151°34'46"  e  210,31m,  até  o

vértice V 0003, de coordenadas N 7.911.001,650m e E 196.117,420m; 140°03'22" e

154,97m,  até  o  vértice  V  0004,  de  coordenadas  N  7.910.882,835m  e  E

196.216,918m;  151°31'24"  e  90,50m,  até  o  vértice  V  0005,  de  coordenadas  N

7.910.803,287m e E 196.260,068m; 200°49'05" e 169,6 0m, até o vértice V 0006, de

coordenadas  N 7.910.644,759m e E 196.199,792m;  213°59'03"  e  342,52m,  até  o

vértice V 0007, de coordenadas N 7.910.360,748m e E 196.008,338m; 229°48'51" e

161,07m,  até  o  vértice  V  0008,  de  coordenadas  N  7.910.256,814m  e  E

195.885,287m;  126°42'40"  e  120,86m,  até  o  vértice  V  0009,  de  coordenadas  N

7.910.184,565m e E 195.982,177m; 95°31'19" e 273,90 m, até o vértice V 0010, de

coordenadas  N 7.910.158,209m e E 196.254,802m;  107°24'00"  e  161,30m,  até  o

vértice V 0011, de coordenadas N 7.910.109,975m e E 196.408,717m; 128°54'08" e

144,05m,  até  o  vértice  V  0012,  de  coordenadas  N  7.910.019,514m  e  E

196.520,817m;  175°30'00"  e  183,02m,  até  o  vértice  V  0013,  de  coordenadas  N

7.909.837,059m e E 196.535,177m; 212°25'33" e 116,9 7m, até o vértice V 0014, de

coordenadas  N 7.909.738,324m e E 196.472,455m;  236°39'41"  e  142,00m,  até  o

vértice V 0015, de coordenadas N 7.909.660,281m e E 196.353,820m; 279°42'23" e

120,59m,  até  o  vértice  V  0016,  de  coordenadas  N  7.909.680,612m  e  E

196.234,953m;  322°21'15"  e  114,83m,  até  o  vértice  V  0017,  de  coordenadas  N
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7.909.771,534m e E 196.164,818m; 296°19'39" e 187,4 2m, até o vértice V 0018, de

coordenadas  N 7.909.854,656m e E 195.996,837m;  268°47'46"  e  273,56m,  até  o

vértice V 0019, de coordenadas N 7.909.848,909m e E 195.723,333m; 236°49'24" e

114,94m, até o vértice V 0020, de coordenadas N 7.909.786,012m e E 195.627,132m;

183°19'09" e 26,83m, até o vértice V 0021, de coord enadas N 7.909.759,230m e E

195.625,579m;  159°44'25"  e  84,41m,  até  o  vértice  V  0022,  de  coordenadas  N

7.909.680,038m e E 195.654,809m; 184°51'17" e 94,93 m, até o vértice V 0023, de

coordenadas  N 7.909.585,444m e E 195.646,775m;  235°55'43"  e  134,60m,  até  o

vértice V 0024, de coordenadas N 7.909.510,036m e E 195.535,277m; 276°58'58" e

198,11m, até o vértice V 0025, de coordenadas N 7.909.534,121m e E 195.338,635m;

294°43'55" e 70,91m, até o vértice V 0026, de coord enadas N 7.909.563,787m e E

195.274,229m;  248°02'58"  e  118,31m,  até  o  vértice  V  0027,  de  coordenadas  N

7.909.519,561m e E 195.164,492m; 213°33'20" e 28,44 m, até o vértice V 0028, de

coordenadas  N 7.909.495,860m e E 195.148,772m;  129°36'34"  e  126,72m,  até  o

vértice V 0029, de coordenadas N 7.909.415,069m e E 195.246,399m; 109°13'11" e

213,31m,  até  o  vértice  V  0030,  de  coordenadas  N  7.909.344,848m  e  E

195.447,824m;  128°12'39"  e  78,12m,  até  o  vértice  V  0031,  de  coordenadas  N

7.909.296,528m e E 195.509,203m; 154°35'08" e 297,1 3m, até o vértice V 0032, de

coordenadas  N  7.909.028,151m  e  E  195.636,720m;  202°49'17"  e  82,54m,  até  o

vértice V 0033, de coordenadas N 7.908.952,069m e E 195.604,705m; 178°44'56" e

87,19m, até o vértice V 0034, de coordenadas N 7.908.864,904m e E 195.606,608m;

160°48'03" e 66,14m, até o vértice V 0035, de coord enadas N 7.908.802,445m e E

195.628,358m;  158°50'47"  e  14,09m,  até  o  vértice  V  0036,  de  coordenadas  N

7.908.789,304m e E 195.633,443m; 167°35'21" e 17,51 m, até o vértice V 0037, de

coordenadas  N  7.908.772,202m  e  E  195.637,206m;  201°32'07"  e  11,43m,  até  o

vértice V 0038, de coordenadas N 7.908.761,575m e E 195.633,012m; 205°21'53" e

10,43m, até o vértice V 0039, de coordenadas N 7.908.752,150m e E 195.628,544m;

230°17'23" e 14,35m, até o vértice V 0040, de coord enadas N 7.908.742,979m e E

195.617,502m;  241°24'05"  e  78,44  m.,  até  o  vértice  V  0041,  de  coordenadas  N

7.908.705,435m e E 195.548,636m; 198°14'01" e 86,17  m., até o vértice V 0042, de

coordenadas  N  7.908.623,593m  e  E  195.521,675m;  148°03'59"  e  58,08m,  até  o
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vértice V 0043, de coordenadas N 7.908.574,304m e E 195.552,394m; 174°29'08" e

75,98m, até o vértice V 0044, de coordenadas N 7.908.498,671m e E 195.559,696m;

185°47'59" e 67,04m, até o vértice V 0045, de coord enadas N 7.908.431,977m e E

195.552,922m;  215°45'01"  e  123,60m,  até  o  vértice  V  0046,  de  coordenadas  N

7.908.331,666m e E 195.480,708m; 185°27'03" e 193,2 4m, até o vértice V 0047, de

coordenadas  N  7.908.139,296m  e  E  195.462,351m;  164°02'47"  e  36,30m,  até  o

vértice V 0048, de coordenadas N 7.908.104,394m e E 195.472,328m; 178°56'06" e

80,73m, até o vértice V 0049, de coordenadas N 7.908.023,681m e E 195.473,829m;

203°23'40" e 103,55m, até o vértice V 0050, de coor denadas N 7.907.928,647m e E

195.432,715m;  181°58'17"  e  170,19m,  até  o  vértice  V  0051,  de  coordenadas  N

7.907.758,560m e E 195.426,860m; 181°03'03" e 180,3 1m, até o vértice V 0052, de

coordenadas  N 7.907.578,281m e E 195.423,554m;  221°40'48"  e  278,87m,  até  o

vértice V 0053, de coordenadas N 7.907.370,001m e E 195.238,112m; 231°23'42" e

182,70m,  até  o  vértice  V  0054,  de  coordenadas  N  7.907.256,006m  e  E

195.095,340m;  285°43'13"  e  64,95m,  até  o  vértice  V  0055,  de  coordenadas  N

7.907.273,602m e E 195.032,824m; 298°28'06" e 108,6 2m, até o vértice V 0056, de

coordenadas  N  7.907.325,379m  e  E  194.937,338m;  316°45'36"  e  48,21m,  até  o

vértice V 0057, de coordenadas N 7.907.360,496m e E 194.904,314m; 271°17'28" e

308,05m,  até  o  vértice  V  0058,  de  coordenadas  N  7.907.367,437m  e  E

194.596,347m;  276°54'56"  e  330,84m,  até  o  vértice  V  0059,  de  coordenadas  N

7.907.407,272m e E 194.267,919m; 274°44'52" e 165,5 6m, até o vértice V 0060, de

coordenadas  N 7.907.420,976m e E 194.102,923m;  243°46'33"  e  134,95m,  até  o

vértice V 0061, de coordenadas N 7.907.361,343m e E 193.981,861m; 241°25'34" e

88,57m, até o vértice V 0062, de coordenadas N 7.907.318,979m e E 193.904,075m;

198°12'27" e 153,60m, até o vértice V 0063, de coor denadas N 7.907.173,070m e E

193.856,082m;  170°55'43"  e  134,95m,  até  o  vértice  V  0064,  de  coordenadas  N

7.907.039,806m e E 193.877,359m; 244°00'56" e 178,7 4m, até o vértice V 0065, de

coordenadas  N 7.906.961,494m e E 193.716,683m;  286°07'02"  e  123,85m,  até  o

vértice V 0066, de coordenadas N 7.906.995,875m e E 193.597,701m; 305°41'49" e

155,18m,  até  o  vértice  V  0067,  de  coordenadas  N  7.907.086,421m  e  E

193.471,679m;  321°00'39"  e  278,51m,  até  o  vértice  V  0068,  de  coordenadas  N



1980
____________________________________________________________________________

7.907.302,901m e E 193.296,446m; 359°52'38" e 154,5 5m, até o vértice V 0069, de

coordenadas  N 7.907.457,448m e E 193.296,114m;  315°42'52"  e  376,69m,  até  o

vértice V 0070, de coordenadas N 7.907.727,112m e E 193.033,093m; 305°13'00" e

129,76m,  até  o  vértice  V  0071,  de  coordenadas  N  7.907.801,937m  e  E

192.927,086m;  337°18'31"  e  77,87m,  até  o  vértice  V  0072,  de  coordenadas  N

7.907.873,784m e E 192.897,044m; 331°17'39" e 53,87 m, até o vértice V 0073, de

coordenadas  N  7.907.921,036m  e  E  192.871,168m;  270°26'56"  e  98,93m,  até  o

vértice V 0074, de coordenadas N 7.907.921,812m e E 192.772,245m; 254°11'39" e

141,26m,  até  o  vértice  V  0075,  de  coordenadas  N  7.907.883,334m  e  E

192.636,322m;  271°34'20"  e  117,41m,  até  o  vértice  V  0076,  de  coordenadas  N

7.907.886,556m e E 192.518,960m; 255°22'17" e 63,70 m, até o vértice V 0077, de

coordenadas  N  7.907.870,469m  e  E  192.457,326m;  257°38'45"  e  88,78m,  até  o

vértice V 0078, de coordenadas N 7.907.851,474m e E 192.370,603m; 290°37'48" e

151,44m,  até  o  vértice  V  0079,  de  coordenadas  N  7.907.904,831m  e  E

192.228,875m;  321°04'38"  e  73,72m,  até  o  vértice  V  0080,  de  coordenadas  N

7.907.962,186m e E 192.182,557m; 321°47'22" e 105,0 2m, até o vértice V 0081, de

coordenadas  N  7.908.044,706m  e  E  192.117,595m;  303°26'41"  e  93,27m,  até  o

vértice V 0082, de coordenadas N 7.908.096,109m e E 192.039,772m; 318°46'48" e

86,26m, até o vértice V 0083, de coordenadas N 7.908.160,995m e E 191.982,928m;

343°56'48" e 88,51m, até o vértice V 0084, de coord enadas N 7.908.246,054m e E

191.958,452m;  306°16'11"  e  94,51m,  até  o  vértice  V  0085,  de  coordenadas  N

7.908.301,965m e E 191.882,255m; 328°00'04" e 142,6 4m, até o vértice V 0086, de

coordenadas  N 7.908.422,930m e E 191.806,670m;  342°21'03"  e  131,71m,  até  o

vértice V 0087, de coordenadas N 7.908.548,440m e E 191.766,738m; 357°33'20" e

78,79m, até o vértice V 0088, de coordenadas N 7.908.627,154m e E 191.763,378m;

28°53'50" e 76,67m, até o vértice V 0089, de coorde nadas N 7.908.694,281m e E

191.800,430m;  347°56'32"  e  100,78m,  até  o  vértice  V  0090,  de  coordenadas  N

7.908.792,838m e E 191.779,377m; 347°52'41" e 348,3 9m, até o vértice V 0091, de

coordenadas N 7.909.133,463m e E 191.706,217m; 9°34 '35" e 74,43m, até o vértice

V 0092, de coordenadas N 7.909.206,857m e E 191.718,599m; 31°34'14" e 127,70m,

até  o  vértice  V  0093,  de  coordenadas  N  7.909.315,659m  e  E  191.785,458m;



1981
____________________________________________________________________________

47°10'06" e 141,33m, até o vértice V 0094, de coord enadas N 7.909.411,740m e E

191.889,100m;  18°01'00"  e  229,47m,  até  o  vértice  V  0095,  de  coordenadas  N

7.909.629,963m e E 191.960,075m; 32°10'07" e 218,28 m, até o vértice V 0096, de

coordenadas N 7.909.814,730m e E 192.076,288m; 17°2 7'16" e 88,95m, até o vértice

V 0097, de coordenadas N 7.909.899,584m e E 192.102,968m; 57°04'49" e 9,78m,

até  o  vértice  V  0098,  de  coordenadas  N  7.909.904,896m  e  E  192.111,173m;

125°29'51" e 52,67m, até o vértice V 0099, de coord enadas N 7.909.874,313m e E

192.154,053m;  57°17'19"  e  9,81m,  até  o  vértice  V  01 00,  de  coordenadas  N

7.909.879,612m e E 192.162,304m; 87°36'56" e 41,64m , até o vértice V 0101, de

coordenadas  N  7.909.881,344m  e  E  192.203,905m;  113°55'53"  e  25,14m,  até  o

vértice V 0102, de coordenadas N 7.909.871,148m e E 192.226,879m; 138°54'53" e

70,41m, até o vértice V 0103, de coordenadas N 7.909.818,079m e E 192.273,151m;

106°55'28" e 54,75m, até o vértice V 0104, de coord enadas N 7.909.802,140m e E

192.325,532m;  139°33'34"  e  44,45m,  até  o  vértice  V  0105,  de  coordenadas  N

7.909.768,311m e E 192.354,364m; 75°48'25" e 236,85 m, até o vértice V 0106, de

coordenadas N 7.909.826,383m e E 192.583,983m; 82°1 7'43" e 82,96m, até o vértice

V 0107, de coordenadas N 7.909.837,505m e E 192.666,191m; 80°48'02" e 16,84m,

até o vértice V 0108, de coordenadas N 7.909.840,196m e E 192.682,810m; 1°06'24"

e  46,59m,  até  o  vértice  V  0109,  de  coordenadas  N  7.909.886,776m  e  E

192.683,710m;  32°53'21"  e  44,35m,  até  o  vértice  V  0 110,  de  coordenadas  N

7.909.924,019m e E 192.707,793m; 153°30'37" e 36,58 m, até o vértice V 0111, de

coordenadas  N  7.909.891,283m  e  E  192.724,107m;  124°16'50"  e  48,54m,  até  o

vértice V 0112, de coordenadas N 7.909.863,942m e E 192.764,218m; 81°48'47" e

93,68m, até o vértice V 0113, de coordenadas N 7.909.877,281m e E 192.856,939m;

356°05'37" e 16,00m, até o vértice V 0114, de coord enadas N 7.909.893,241m e E

192.855,849m;  300°23'56"  e  21,21m,  até  o  vértice  V  0115,  de  coordenadas  N

7.909.903,976m e E 192.837,552m; 319°43'35" e 13,58 m, até o vértice V 0116, de

coordenadas N 7.909.914,333m e E 192.828,776m; 42°0 6'33" e 21,30m, até o vértice

V 0117, de coordenadas N 7.909.930,136m e E 192.843,061m; 77°52'36" e 93,81m,

até  o  vértice  V  0118,  de  coordenadas  N  7.909.949,838m  e  E  192.934,776m;

135°06'58" e 28,76m, até o vértice V 0119, de coord enadas N 7.909.929,460m e E
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192.955,070m;  141°31'08"  e  53,34m,  até  o  vértice  V  0120,  de  coordenadas  N

7.909.887,708m e E 192.988,260m; 128°24'27" e 20,76 m, até o vértice V 0121, de

coordenadas N 7.909.874,812m e E 193.004,526m; 97°2 9'05" e 89,35m, até o vértice

V 0122, de coordenadas N 7.909.863,174m e E 193.093,111m; 114°59'06" e 119,05m,

até  o  vértice  V  0123,  de  coordenadas  N  7.909.812,889m  e  E  193.201,020m;

132°16'02" e 49,60m, até o vértice V 0124, de coord enadas N 7.909.779,531m e E

193.237,722m;  158°45'23"  e  47,22m,  até  o  vértice  V  0125,  de  coordenadas  N

7.909.735,522m e E 193.254,831m; 86°07'18" e 33,98m , até o vértice V 0126, de

coordenadas N 7.909.737,820m e E 193.288,729m; 80°0 0'15" e 28,17m, até o vértice

V 0127, de coordenadas N 7.909.742,710m e E 193.316,470m; 35°57'24" e 38,53m,

até  o  vértice  V  0128,  de  coordenadas  N  7.909.773,895m  e  E  193.339,091m;

35°51'51" e 32,69m, até o vértice V 0129, de coorde nadas N 7.909.800,390m e E

193.358,245m;  52°24'11"  e  153,01m,  até  o  vértice  V  0130,  de  coordenadas  N

7.909.893,743m e E 193.479,479m; 24°39'39" e 34,27m , até o vértice V 0131, de

coordenadas  N  7.909.924,884m  e  E  193.493,777m;  359°20'12"  e  30,62m,  até  o

vértice V 0132, de coordenadas N 7.909.955,501m e E 193.493,422m; 313°39'46" e

111,43m, até o vértice V 0133, de coordenadas N 7.910.032,431m e E 193.412,815m;

334°28'18" e 22,23m, até o vértice V 0134, de coord enadas N 7.910.052,491m e E

193.403,235m;  16°12'48"  e  78,78m,  até  o  vértice  V  0 135,  de  coordenadas  N

7.910.128,139m e E 193.425,232m; 14°47'22" e 247,69 m, até o vértice V 0136, de

coordenadas  N  7.910.367,622m  e  E  193.488,458m;  344°07'48"  e  81,64m,  até  o

vértice V 0137, de coordenadas N 7.910.446,153m e E 193.466,133m; 345°44'10" e

43,30m, até o vértice V 0138, de coordenadas N 7.910.488,114m e E 193.455,465m;

39°46'01" e 24,05m, até o vértice V 0139, de coorde nadas N 7.910.506,601m e E

193.470,850m;  110°54'43"  e  113,01m,  até  o  vértice  V  0140,  de  coordenadas  N

7.910.466,264m e E 193.576,416m; 137°12'34" e 65,54 m, até o vértice V 0141, de

coordenadas  N  7.910.418,169m  e  E  193.620,938m;  151°34'26"  e  77,40m,  até  o

vértice V 0142, de coordenadas N 7.910.350,101m e E 193.657,782m; 125°19'48" e

85,70m, até o vértice V 0143, de coordenadas N 7.910.300,543m e E 193.727,697m;

138°59'27" e 104,29m, até o vértice V 0144, de coor denadas N 7.910.221,846m e E

193.796,130m;  148°17'33"  e  119,17m,  até  o  vértice  V  0145,  de  coordenadas  N
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7.910.120,463m e E 193.858,763m; 161°14'43" e 47,21 m, até o vértice V 0146, de

coordenadas N 7.910.075,762m e E 193.873,941m; 94°4 7'56" e 41,39m, até o vértice

V 0147, de coordenadas N 7.910.072,300m e E 193.915,182m; 68°15'48" e 59,84m,

até  o  vértice  V  0148,  de  coordenadas  N  7.910.094,459m  e  E  193.970,762m;

147°19'22" e 59,92m, até o vértice V 0149, de coord enadas N 7.910.044,020m e E

194.003,115m;  96°57'41"  e  54,39m,  até  o  vértice  V  0 150,  de  coordenadas  N

7.910.037,428m e E 194.057,102m; 82°04'01" e 89,14m , até o vértice V 0151, de

coordenadas  N  7.910.049,731m  e  E  194.145,387m;  102°02'00"  e  47,85m,  até  o

vértice V 0152, de coordenadas N 7.910.039,756m e E 194.192,182m; 153°44'01" e

41,94m, até o vértice V 0153, de coordenadas N 7.910.002,144m e E 194.210,743m;

112°55'06" e 38,06m, até o vértice V 0154, de coord enadas N 7.909.987,323m e E

194.245,799m;  78°26'17"  e  81,57m,  até  o  vértice  V  0 155,  de  coordenadas  N

7.910.003,672m e E 194.325,715m; 53°12'37" e 64,79m , até o vértice V 0156, de

coordenadas N 7.910.042,474m e E 194.377,602m; 28°5 8'18" e 34,33m, até o vértice

V 0157, de coordenadas N 7.910.072,508m e E 194.394,231m; 6°21'49" e 112,29m,

até  o  vértice  V  0158,  de  coordenadas  N  7.910.184,106m  e  E  194.406,677m;

23°01'10" e 30,23m, até o vértice V 0159, de coorde nadas N 7.910.211,933m e E

194.418,500m;  60°07'11"  e  310,01m,  até  o  vértice  V  0160,  de  coordenadas  N

7.910.366,375m e E 194.687,297m; 25°02'26" e 314,56 m, até o vértice V 0161, de

coordenadas  N  7.910.651,369m  e  E  194.820,438m;  10°2 2'29"  e  100,80m,  até  o

vértice V 0162, de coordenadas N 7.910.750,522m e E 194.838,590m; 42°13'58" e

173,72m,  até  o  vértice  V  0163,  de  coordenadas  N  7.910.879,146m  e  E

194.955,354m;  66°33'33"  e  251,98m,  até  o  vértice  V  0164,  de  coordenadas  N

7.910.979,385m e E 195.186,540m; 72°46'21" e 340,59 m, até o vértice V 0165, de

coordenadas  N  7.911.080,258m  e  E  195.511,854m;  46°1 5'33"  e  173,78m,  até  o

vértice V 0166, de coordenadas N 7.911.200,407m e E 195.637,403m; 80°43'02" e

226,60m, até o vértice V 0001, de coordenadas N 7.911.236,958m e E 195.861,031m,

ponto inicial da descrição deste perímetro; todas as coordenadas aqui descritas estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o

SIRGAS2000; todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados
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no plano de projeção UTM; e

II  - limites,  medidas e confrontações da zona de amortecimento do  Monumento

Natural Estadual Pico do Ibituruna: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice

EY9-V01,  de  coordenadas  N 7.913.745,2015m e  E  193.216,2920m;  deste,  segue

confrontando com os seguintes azimutes e distâncias:  92°23'40"  e 173,53m até o

vértice EY9-V02, de coordenadas N 7.913.737,95m e E 193.389,67m; 119°09'23" e

106,85m até o vértice EY9-V03, de coordenadas N 7.913.685,89m e E 193.482,98m;

108°26'29" e 241,42m até o vértice EY9-V04, de coor denadas N 7.913.609,53m e E

193.712,00m;  120°37'06"  e  277,46m  até  o  vértice  EY9 -V05,  de  coordenadas  N

7.913.468,21m e E 193.950,78m; 87°10'26" e 273,47m até o vértice EY9-V06,  de

coordenadas N 7.913.481,70m e E 194.223,92m; 60°37' 05" e 193,21m até o vértice

EY9-V07, de coordenadas N 7.913.576,49m e E 194.392,27m; 82°17'39" e 126,17m

até  o  vértice  EY9-V08,  de  coordenadas  N  7.913.593,41m  e  E  194.517,30m;

117°15'30" e 221,87m até o vértice EY9-V09, de coor denadas N 7.913.491,79m e E

194.714,53m;  76°59'20"  e  186,55m  até  o  vértice  EY9- V10,  de  coordenadas  N

7.913.533,79m e E 194.896,29m; 118°30'07" e 119,19m  até o vértice EY9-V11, de

coordenadas N 7.913.476,92m e E 195.001,04m; 87°44' 26" e 202,70m até o vértice

EY9-V12, de coordenadas N 7.913.484,91m e E 195.203,58m; 101°19'50" e 241,66m

até  o  vértice  EY9-V13,  de  coordenadas  N  7.913.437,43m  e  E  195.440,53m;

123°10'42" e 249,82m até o vértice EY9-V14, de coor denadas N 7.913.300,72m e E

195.649,63m;  81°07'33"  e  169,50m  até  o  vértice  EY9- V15,  de  coordenadas  N

7.913.326,86m e E 195.817,10m; 98°24'50" e 338,17m até o vértice EY9-V16,  de

coordenadas N 7.913.277,38m e E 196.151,63m; 102°19 '19" e 322,00m até o vértice

EY9-V17, de coordenadas N 7.913.208,67m e E 196.466,21m; 114°14'57" e 472,87m

até  o  vértice  EY9-V18,  de  coordenadas  N  7.913.014,45m  e  E  196.897,36m;

107°17'41" e 720,42m até o vértice EY9-V19, de coor denadas N 7.912.800,28m e E

197.585,20m;  116°04'04"  e  178,65m  até  o  vértice  EY9 -V20,  de  coordenadas  N

7.912.721,78m e E 197.745,68m; 103°51'13" e 126,24m  até o vértice EY9-V21, de

coordenadas N 7.912.691,55m e E 197.868,26m; 83°52' 26" e 174,86m até o vértice

EY9-V22, de coordenadas N 7.912.710,21m e E 198.042,12m; 111°21'36" e 237,29m

até  o  vértice  EY9-V23,  de  coordenadas  N  7.912.623,78m  e  E  198.263,10m;
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129°48'48" e 144,34m até o vértice EY9-V24, de coor denadas N 7.912.531,37m e E

198.373,97m;  156°03'30"  e  119,04m  até  o  vértice  EY9 -V25,  de  coordenadas  N

7.912.422,56m e E 198.422,28m; 151°37'03" e 61,51m até o vértice EY9-V26,  de

coordenadas N 7.912.368,45m e E 198.451,52m; 119°17 '51" e 99,04m até o vértice

EY9-V27, de coordenadas N 7.912.319,99m e E 198.537,89m; 102°48'30" e 193,07m

até o vértice EY9-V28, de coordenadas N 7.912.277,19m e E 198.726,15m; 88°32'31"

e  180,79m  até  o  vértice  EY9-V29,  de  coordenadas  N  7.912.281,79m  e  E

198.906,88m;  79°46'45"  e  186,56m  até  o  vértice  EY9- V30,  de  coordenadas  N

7.912.314,89m e E 199.090,48m; 99°08'12" e 112,99m até o vértice EY9-V31,  de

coordenadas N 7.912.296,95m e E 199.202,03m; 111°08 '27" e 263,05m até o vértice

EY9-V32, de coordenadas N 7.912.202,08m e E 199.447,38m; 119°15'41" e 137,68m

até  o  vértice  EY9-V33,  de  coordenadas  N  7.912.134,78m  e  E  199.567,48m;

111°59'07" e 63,32m até o vértice EY9-V34, de coord enadas N 7.912.111,08m e E

199.626,20m;  91°14'43"  e  238,32m  até  o  vértice  EY9- V35,  de  coordenadas  N

7.912.105,90m e E 199.864,46m; 127°42'31" e 170,13m  até o vértice EY9-V36, de

coordenadas  N  7.912.001,84m  e  E  199.999,05m;  179°59 '38"  e  6.978,74m  até  o

vértice EY9-V37, de coordenadas N 7.905.023,10m e E 199.999,81m; 270°39'16" e

89,27m até o vértice EY9-V38, de coordenadas N 7.905.024,12m e E 199.910,54m;

275°23'16" e 142,00m até o vértice EY9-V39, de coor denadas N 7.905.037,46m e E

199.769,17m;  278°49'37"  e  87,08m  até  o  vértice  EY9- V40,  de  coordenadas  N

7.905.050,82m e E 199.683,12m; 304°36'08" e 72,96m até o vértice EY9-V41,  de

coordenadas N 7.905.092,25m e E 199.623,07m; 321°46 '55" e 85,02m até o vértice

EY9-V42, de coordenadas N 7.905.159,05m e E 199.570,46m; 335°56'17" e 63,03m

até  o  vértice  EY9-V43,  de  coordenadas  N  7.905.216,60m  e  E  199.544,77m;

323°42'54" e 74,75m até o vértice EY9-V44, de coord enadas N 7.905.276,86m e E

199.500,53m;  286°04'21"  e  71,09m  até  o  vértice  EY9- V45,  de  coordenadas  N

7.905.296,54m e E 199.432,22m; 241°22'40" e 52,44m até o vértice EY9-V46,  de

coordenadas N 7.905.271,42m e E 199.386,19m; 257°41 '41" e 40,73m até o vértice

EY9-V47, de coordenadas N 7.905.262,73m e E 199.346,39m; 309°51'08" e 33,33m

até  o  vértice  EY9-V48,  de  coordenadas  N  7.905.284,09m  e  E  199.320,80m;

322°36'20" e 33,77m até o vértice EY9-V49, de coord enadas N 7.905.310,92m e E
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199.300,30m;  337°30'10"  e  56,16m  até  o  vértice  EY9- V50,  de  coordenadas  N

7.905.362,80m e E 199.278,81m; 288°26'13" e 130,94m  até o vértice EY9-V51, de

coordenadas N 7.905.404,21m e E 199.154,59m; 301°07 '57" e 54,68m até o vértice

EY9-V52, de coordenadas N 7.905.432,48m e E 199.107,79m; 304°03'33" e 74,14m

até  o  vértice  EY9-V53,  de  coordenadas  N  7.905.474,01m  e  E  199.046,36m;

280°13'37" e 115,22m até o vértice EY9-V54, de coor denadas N 7.905.494,46m e E

198.932,98m;  272°48'48"  e  88,07m  até  o  vértice  EY9- V55,  de  coordenadas  N

7.905.498,79m e E 198.845,01m; 253°09'09" e 81,14m até o vértice EY9-V56,  de

coordenadas N 7.905.475,27m e E 198.767,35m; 338°51 '07" e 53,75m até o vértice

EY9-V57, de coordenadas N 7.905.525,40m e E 198.747,96m; 290°55'47" e 129,44m

até  o  vértice  EY9-V58,  de  coordenadas  N  7.905.571,63m  e  E  198.627,06m;

260°30'27" e 99,47m até o vértice EY9-V59, de coord enadas N 7.905.555,23m e E

198.528,95m;  267°13'16"  e  65,15m  até  o  vértice  EY9- V60,  de  coordenadas  N

7.905.552,07m e E 198.463,87m; 249°29'45" e 90,76m até o vértice EY9-V61,  de

coordenadas N 7.905.520,28m e E 198.378,87m; 240°16 '05" e 92,72m até o vértice

EY9-V62, de coordenadas N 7.905.474,30m e E 198.298,35m; 255°50'07" e 58,78m

até  o  vértice  EY9-V63,  de  coordenadas  N  7.905.459,91m  e  E  198.241,36m;

282°28'33" e 39,60m até o vértice EY9-V64, de coord enadas N 7.905.468,47m e E

198.202,69m;  255°35'50"  e  53,97m  até  o  vértice  EY9- V65,  de  coordenadas  N

7.905.455,04m e E 198.150,42m; 176°52'42" e 61,91m até o vértice EY9-V66,  de

coordenadas N 7.905.393,22m e E 198.153,79m; 207°29 '38" e 36,93m até o vértice

EY9-V67, de coordenadas N 7.905.360,47m e E 198.136,75m; 246°20'33" e 101,93m

até  o  vértice  EY9-V68,  de  coordenadas  N  7.905.319,57m  e  E  198.043,38m;

254°18'26" e 109,23m até o vértice EY9-V69, de coor denadas N 7.905.290,02m e E

197.938,23m;  245°56'41"  e  76,31m  até  o  vértice  EY9- V70,  de  coordenadas  N

7.905.258,92m e E 197.868,55m; 254°06'43" e 61,71m até o vértice EY9-V71,  de

coordenadas N 7.905.242,02m e E 197.809,19m; 308°39 '12" e 54,55m até o vértice

EY9-V72, de coordenadas N 7.905.276,10m e E 197.766,59m; 322°50'16" e 113,65m

até  o  vértice  EY9-V73,  de  coordenadas  N  7.905.366,67m  e  E  197.697,94m;

301°35'29" e 210,30m até o vértice EY9-V74, de coor denadas N 7.905.476,84m e E

197.518,80m;  296°41'49"  e  50,34m  até  o  vértice  EY9- V75,  de  coordenadas  N
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7.905.499,46m e E 197.473,82m; 317°00'19" e 68,64m até o vértice EY9-V76,  de

coordenadas N 7.905.549,66m e E 197.427,02m; 354°51 '14" e 34,31m até o vértice

EY9-V77, de coordenadas N 7.905.583,84m e E 197.423,94m; 20°27'55" e 59,07m

até  o  vértice  EY9-V78,  de  coordenadas  N  7.905.639,18m  e  E  197.444,59m;

341°18'52" e 99,16m até o vértice EY9-V79, de coord enadas N 7.905.733,11m e E

197.412,83m;  302°31'39"  e  209,54m  até  o  vértice  EY9 -V80,  de  coordenadas  N

7.905.845,78m e E 197.236,16m; 292°04'57" e 157,72m  até o vértice EY9-V81, de

coordenadas N 7.905.905,07m e E 197.090,01m; 279°30 '24" e 105,78m até o vértice

EY9-V82, de coordenadas N 7.905.922,54m e E 196.985,68m; 296°34'45" e 83,72m

até  o  vértice  EY9-V83,  de  coordenadas  N  7.905.960,00m  e  E  196.910,81m;

326°30'13" e 78,53m até o vértice EY9-V84, de coord enadas N 7.906.025,49m e E

196.867,47m;  311°05'51"  e  152,57m  até  o  vértice  EY9 -V85,  de  coordenadas  N

7.906.125,78m e E 196.752,50m; 322°11'58" e 166,54m  até o vértice EY9-V86, de

coordenadas N 7.906.257,37m e E 196.650,42m; 322°11 '58" e 76,54m até o vértice

EY9-V87, de coordenadas N 7.906.317,85m e E 196.603,51m; 260°51'05" e 190,27m

até  o  vértice  EY9-V88,  de  coordenadas  N  7.906.287,59m  e  E  196.415,65m;

270°25'53" e 88,44m até o vértice EY9-V89, de coord enadas N 7.906.288,26m e E

196.327,22m;  290°53'55"  e  82,77m  até  o  vértice  EY9- V90,  de  coordenadas  N

7.906.317,79m e E 196.249,89m; 303°29'24" e 118,47m  até o vértice EY9-V91, de

coordenadas N 7.906.383,16m e E 196.151,09m; 269°29 '36" e 152,03m até o vértice

EY9-V92, de coordenadas N 7.906.381,81m e E 195.999,06m; 256°45'01" e 428,29m

até  o  vértice  EY9-V93,  de  coordenadas  N  7.906.283,65m  e  E  195.582,17m;

236°05'39" e 209,74m até o vértice EY9-V94, de coor denadas N 7.906.166,65m e E

195.408,10m;  181°47'57"  e  110,55m  até  o  vértice  EY9 -V95,  de  coordenadas  N

7.906.056,16m e E 195.404,62m; 189°59'42" e 120,50m  até o vértice EY9-V96, de

coordenadas N 7.905.937,49m e E 195.383,71m; 190°53 '55" e 144,83m até o vértice

EY9-V97, de coordenadas N 7.905.795,27m e E 195.356,33m; 181°11'50" e 157,21m

até  o  vértice  EY9-V98,  de  coordenadas  N  7.905.638,09m  e  E  195.353,04m;

165°57'43" e 76,50m até o vértice EY9-V99, de coord enadas N 7.905.563,88m e E

195.371,60m;  212°51'09"  e  398,01m  até  o  vértice  EY9 -V100,  de  coordenadas  N

7.905.229,52m e E 195.155,68m; 268°50'09" e 130,88m  até o vértice EY9-V101, de



1988
____________________________________________________________________________

coordenadas N 7.905.226,86m e E 195.024,83m; 248°08 '20" e 67,49m até o vértice

EY9-V102,  de  coordenadas  N  7.905.201,73m  e  E  194.962,20m;  256°58'37"  e

100,72m  até  o  vértice  EY9-V103,  de  coordenadas  N  7.905.179,03m  e  E

194.864,07m;  264°23'14"  e  151,95m  até  o  vértice  EY9 -V104,  de  coordenadas  N

7.905.164,17m e E 194.712,85m; 271°30'34" e 147,74m  até o vértice EY9-V105, de

coordenadas N 7.905.168,06m e E 194.565,17m; 281°17 '31" e 153,38m até o vértice

EY9-V106,  de  coordenadas  N  7.905.198,10m  e  E  194.414,76m;  297°57'50"  e

139,39m  até  o  vértice  EY9-V107,  de  coordenadas  N  7.905.263,46m  e  E

194.291,64m;  285°59'03"  e  246,03m  até  o  vértice  EY9 -V108,  de  coordenadas  N

7.905.331,21m e E 194.055,12m; 280°36'01" e 98,44m até o vértice EY9-V109, de

coordenadas N 7.905.349,32m e E 193.958,36m; 230°51 '24" e 244,47m até o vértice

EY9-V110,  de  coordenadas  N  7.905.194,99m  e  E  193.768,75m;  246°19'26"  e

419,60m até o vértice EY9-V111, de coordenadas N 7.905.026,50m e E 193.384,47m;

253°34'35" e 506,46m até o vértice EY9-V112, de coo rdenadas N 7.904.883,30m e E

192.898,68m;  248°58'44"  e  98,86m  até  o  vértice  EY9- V113,  de  coordenadas  N

7.904.847,84m e E 192.806,40m; 224°26'05" e 162,47m  até o vértice EY9-V114, de

coordenadas N 7.904.731,83m e E 192.692,65m; 246°20 '09" e 231,61m até o vértice

EY9-V115, de coordenadas N 7.904.638,87m e E 192.480,52m; 255°49'16" e 56,81m

até  o  vértice  EY9-V116,  de  coordenadas  N  7.904.624,95m  e  E  192.425,44m;

265°12'54" e 182,89m até o vértice EY9-V117, de coo rdenadas N 7.904.609,69m e E

192.243,19m;  217°02'31"  e  188,77m  até  o  vértice  EY9 -V118,  de  coordenadas  N

7.904.459,02m e E 192.129,48m; 235°44'47" e 180,82m  até o vértice EY9-V119, de

coordenadas N 7.904.357,24m e E 191.980,02m; 235°48 '06" e 72,18m até o vértice

EY9-V120, de coordenadas N 7.904.316,67m e E 191.920,31m; 251°43'44" e 60,87m

até  o  vértice  EY9-V121,  de  coordenadas  N  7.904.297,59m  e  E  191.862,52m;

296°20'17" e 93,24m até o vértice EY9-V122, de coor denadas N 7.904.338,96m e E

191.778,95m;  257°50'26"  e  186,85m  até  o  vértice  EY9 -V123,  de  coordenadas  N

7.904.299,60m e E 191.596,30m; 260°37'41" e 71,93m até o vértice EY9-V124, de

coordenadas N 7.904.287,89m e E 191.525,33m; 276°25 '07" e 18,50m até o vértice

EY9-V125, de coordenadas N 7.904.289,96m e E 191.506,94m; 329°54'25" e 30,07m

até o vértice EY9-V126, de coordenadas N 7.904.315,98m e E 191.491,86m; 0°49'16"
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e  77,61m  até  o  vértice  EY9-V127,  de  coordenadas  N  7.904.393,57m  e  E

191.492,98m;  308°05'21"  e  99,28m  até  o  vértice  EY9- V128,  de  coordenadas  N

7.904.454,82m e E 191.414,83m; 266°15'28" e 75,79m até o vértice EY9-V129, de

coordenadas N 7.904.449,87m e E 191.339,21m; 259°40 '50" e 82,90m até o vértice

EY9-V130,  de  coordenadas  N  7.904.435,02m  e  E  191.257,65m;  239°03'18"  e

115,75m até o vértice EY9-V131, de coordenadas N 7.904.375,51m e E 191.158,38m;

275°05'49" e 49,61m até o vértice EY9-V132, de coor denadas N 7.904.379,91m e E

191.108,96m;  262°05'14"  e  47,79m  até  o  vértice  EY9- V133,  de  coordenadas  N

7.904.373,33m e E 191.061,62m; 270°00'00" e 113,06m  até o vértice EY9-V134, de

coordenadas N 7.904.373,33m e E 190.948,56m; 264°22 '50" e 72,51m até o vértice

EY9-V135, de coordenadas N 7.904.366,23m e E 190.876,39m; 262°16'49" e 83,99m

até  o  vértice  EY9-V136,  de  coordenadas  N  7.904.354,95m  e  E  190.793,17m;

282°47'09" e 54,80m até o vértice EY9-V137, de coor denadas N 7.904.367,08m e E

190.739,73m;  297°24'20"  e  56,17m  até  o  vértice  EY9- V138,  de  coordenadas  N

7.904.392,93m e E 190.689,86m; 335°17'46" e 40,42m até o vértice EY9-V139, de

coordenadas N 7.904.429,66m e E 190.672,96m; 335°44 '57" e 48,09m até o vértice

EY9-V140, de coordenadas N 7.904.473,50m e E 190.653,21m; 346°51'37" e 33,20m

até  o  vértice  EY9-V141,  de  coordenadas  N  7.904.505,83m  e  E  190.645,67m;

321°22'03" e 92,30m até o vértice EY9-V142, de coor denadas N 7.904.577,94m e E

190.588,04m;  295°56'37"  e  132,75m  até  o  vértice  EY9 -V143,  de  coordenadas  N

7.904.636,01m e E 190.468,67m; 302°38'36" e 67,63m até o vértice EY9-V144, de

coordenadas N 7.904.672,49m e E 190.411,72m; 4°02'4 3" e 555,24m até o vértice

EY9-V145, de coordenadas N 7.905.226,35m e E 190.450,89m; 3°09'12" e 385,00m

até o vértice EY9-V146, de coordenadas N 7.905.610,77m e E 190.472,07m; 4°36'16"

e  507,87m  até  o  vértice  EY9-V147,  de  coordenadas  N  7.906.117,01m  e  E

190.512,84m;  358°35'38"  e  514,40m  até  o  vértice  EY9 -V148,  de  coordenadas  N

7.906.631,25m e E 190.500,22m; 359°22'10" e 222,04m  até o vértice EY9-V149, de

coordenadas N 7.906.853,28m e E 190.497,77m; 340°08 '41" e 549,87m até o vértice

EY9-V150,  de  coordenadas  N  7.907.370,46m  e  E  190.311,01m;  340°27'14"  e

495,99m  até  o  vértice  EY9-V151,  de  coordenadas  N  7.907.837,86m  e  E

190.145,08m;  72°38'52"  e  830,40m  até  o  vértice  EY9- V152,  de  coordenadas  N
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7.908.085,53m e E 190.937,68m; 344°24'21" e 772,50m  até o vértice EY9-V153, de

coordenadas N 7.908.829,59m e E 190.730,02m; 345°52 '31" e 434,09m até o vértice

EY9-V154,  de  coordenadas  N  7.909.250,55m  e  E  190.624,09m;  346°08'10"  e

191,36m  até  o  vértice  EY9-V155,  de  coordenadas  N  7.909.436,34m  e  E

190.578,23m;  353°43'02"  e  480,13m  até  o  vértice  EY9 -V156,  de  coordenadas  N

7.909.913,58m e E 190.525,69m; 110°12'28" e 1.452,8 4m até o vértice EY9-V157, de

coordenadas N 7.909.411,74m e E 191.889,10m; 227°10 '06" e 141,33m até o vértice

EY9-V158,  de  coordenadas  N  7.909.315,66m  e  E  191.785,46m;  211°34'14"  e

167,54m  até  o  vértice  EY9-V159,  de  coordenadas  N  7.909.172,92m  e  E

191.697,74m;  167°52'41"  e  388,75m  até  o  vértice  EY9 -V160,  de  coordenadas  N

7.908.792,84m e E 191.779,38m; 167°56'32" e 100,78m  até o vértice EY9-V161, de

coordenadas N 7.908.694,28m e E 191.800,43m; 208°53 '50" e 76,67m até o vértice

EY9-V162, de coordenadas N 7.908.627,15m e E 191.763,38m; 177°33'20" e 78,79m

até  o  vértice  EY9-V163,  de  coordenadas  N  7.908.548,44m  e  E  191.766,74m;

162°21'03" e 131,71m até o vértice EY9-V164, de coo rdenadas N 7.908.422,93m e E

191.806,67m;  148°00'04"  e  142,64m  até  o  vértice  EY9 -V165,  de  coordenadas  N

7.908.301,96m e E 191.882,25m; 126°16'11" e 94,51m até o vértice EY9-V166, de

coordenadas N 7.908.246,05m e E 191.958,45m; 163°56 '48" e 88,51m até o vértice

EY9-V167, de coordenadas N 7.908.161,00m e E 191.982,93m; 138°46'48" e 86,26m

até  o  vértice  EY9-V168,  de  coordenadas  N  7.908.096,11m  e  E  192.039,77m;

123°26'41" e 93,27m até o vértice EY9-V169, de coor denadas N 7.908.044,71m e E

192.117,60m;  141°47'22"  e  105,02m  até  o  vértice  EY9 -V170,  de  coordenadas  N

7.907.962,19m e E 192.182,56m; 141°04'38" e 73,72m até o vértice EY9-V171, de

coordenadas N 7.907.904,83m e E 192.228,87m; 110°37 '48" e 151,44m até o vértice

EY9-V172, de coordenadas N 7.907.851,47m e E 192.370,60m; 77°38'45" e 88,78m

até  o  vértice  EY9-V173,  de  coordenadas  N  7.907.870,47m  e  E  192.457,33m;

75°22'17" e 63,70m até o vértice EY9-V174, de coord enadas N 7.907.886,56m e E

192.518,96m;  91°34'20"  e  117,41m  até  o  vértice  EY9- V175,  de  coordenadas  N

7.907.883,33m e E 192.636,32m; 74°11'39" e 141,26m até o vértice EY9-V176, de

coordenadas N 7.907.921,81m e E 192.772,25m; 90°26' 56" e 98,93m até o vértice

EY9-V177, de coordenadas N 7.907.921,04m e E 192.871,17m; 151°17'39" e 53,87m
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até  o  vértice  EY9-V178,  de  coordenadas  N  7.907.873,78m  e  E  192.897,04m;

157°18'31" e 77,88m até o vértice EY9-V179, de coor denadas N 7.907.801,94m e E

192.927,09m;  125°13'00"  e  129,76m  até  o  vértice  EY9 -V180,  de  coordenadas  N

7.907.727,11m e E 193.033,09m; 135°42'52" e 376,70m  até o vértice EY9-V181, de

coordenadas N 7.907.457,45m e E 193.296,11m; 179°52 '38" e 154,55m até o vértice

EY9-V182,  de  coordenadas  N  7.907.302,90m  e  E  193.296,45m;  141°00'39"  e

278,51m  até  o  vértice  EY9-V183,  de  coordenadas  N  7.907.086,42m  e  E

193.471,68m;  125°41'49"  e  155,18m  até  o  vértice  EY9 -V184,  de  coordenadas  N

7.906.995,87m e E 193.597,70m; 106°07'02" e 123,85m  até o vértice EY9-V185, de

coordenadas N 7.906.961,49m e E 193.716,68m; 64°00' 56" e 178,75m até o vértice

EY9-V186,  de  coordenadas  N  7.907.039,81m  e  E  193.877,36m;  350°55'43"  e

134,95m  até  o  vértice  EY9-V187,  de  coordenadas  N  7.907.173,07m  e  E

193.856,08m;  18°12'27"  e  153,60m  até  o  vértice  EY9- V188,  de  coordenadas  N

7.907.318,98m e E 193.904,07m; 61°25'34" e 88,58m a té o vértice EY9-V189,  de

coordenadas N 7.907.361,34m e E 193.981,86m; 63°46' 33" e 134,95m até o vértice

EY9-V190, de coordenadas N 7.907.420,98m e E 194.102,92m; 94°44'52" e 165,56m

até  o  vértice  EY9-V191,  de  coordenadas  N  7.907.407,27m  e  E  194.267,92m;

96°54'56" e 330,84m até o vértice EY9-V192, de coor denadas N 7.907.367,44m e E

194.596,35m;  91°17'28"  e  308,05m  até  o  vértice  EY9- V193,  de  coordenadas  N

7.907.360,50m e E 194.904,31m; 136°45'36" e 48,21m até o vértice EY9-V194, de

coordenadas N 7.907.325,38m e E 194.937,34m; 118°28 '06" e 108,62m até o vértice

EY9-V195, de coordenadas N 7.907.273,60m e E 195.032,82m; 105°43'13" e 64,94m

até  o  vértice  EY9-V196,  de  coordenadas  N  7.907.256,01m  e  E  195.095,34m;

51°23'42" e 182,70m até o vértice EY9-V197, de coor denadas N 7.907.370,00m e E

195.238,11m;  41°40'48"  e  278,87m  até  o  vértice  EY9- V198,  de  coordenadas  N

7.907.578,28m e E 195.423,55m; 1°03'03" e 180,31m a té o vértice EY9-V199,  de

coordenadas N 7.907.758,56m e E 195.426,86m; 1°58'1 7" e 170,19m até o vértice

EY9-V200, de coordenadas N 7.907.928,65m e E 195.432,71m; 23°23'40" e 103,55m

até  o  vértice  EY9-V201,  de  coordenadas  N  7.908.023,68m  e  E  195.473,83m;

358°56'06" e 80,73m até o vértice EY9-V202, de coor denadas N 7.908.104,39m e E

195.472,33m;  344°02'47"  e  36,30m  até  o  vértice  EY9- V203,  de  coordenadas  N
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7.908.139,30m e E 195.462,35m; 5°27'03" e 193,24m a té o vértice EY9-V204,  de

coordenadas N 7.908.331,67m e E 195.480,71m; 35°45' 01" e 123,60m até o vértice

EY9-V205, de coordenadas N 7.908.431,98m e E 195.552,92m; 5°47'59" e 67,04m

até  o  vértice  EY9-V206,  de  coordenadas  N  7.908.498,67m  e  E  195.559,70m;

354°29'08" e 75,98m até o vértice EY9-V207, de coor denadas N 7.908.574,30m e E

195.552,39m;  328°03'59"  e  58,08m  até  o  vértice  EY9- V208,  de  coordenadas  N

7.908.623,59m e E 195.521,67m; 18°14'01" e 86,17m a té o vértice EY9-V209,  de

coordenadas N 7.908.705,43m e E 195.548,64m; 61°24' 05" e 110,29m até o vértice

EY9-V210, de coordenadas N 7.908.758,23m e E 195.645,47m; 338°50'47" e 47,41m

até  o  vértice  EY9-V211,  de  coordenadas  N  7.908.802,45m  e  E  195.628,36m;

340°48'03" e 66,14m até o vértice EY9-V212, de coor denadas N 7.908.864,90m e E

195.606,61m;  358°44'56"  e  87,19m  até  o  vértice  EY9- V213,  de  coordenadas  N

7.908.952,07m e E 195.604,70m; 22°49'17" e 82,54m a té o vértice EY9-V214,  de

coordenadas N 7.909.028,15m e E 195.636,72m; 334°35 '08" e 297,13m até o vértice

EY9-V215, de coordenadas N 7.909.296,53m e E 195.509,20m; 308°12'39" e 78,12m

até  o  vértice  EY9-V216,  de  coordenadas  N  7.909.344,85m  e  E  195.447,82m;

289°13'11" e 213,31m até o vértice EY9-V217, de coo rdenadas N 7.909.415,07m e E

195.246,40m;  309°36'34"  e  126,72m  até  o  vértice  EY9 -V218,  de  coordenadas  N

7.909.495,86m e E 195.148,77m; 33°33'20" e 28,44m a té o vértice EY9-V219,  de

coordenadas N 7.909.519,56m e E 195.164,49m; 68°02' 58" e 118,31m até o vértice

EY9-V220, de coordenadas N 7.909.563,79m e E 195.274,23m; 114°43'55" e 70,91m

até  o  vértice  EY9-V221,  de  coordenadas  N  7.909.534,12m  e  E  195.338,63m;

96°58'58" e 198,11m até o vértice EY9-V222, de coor denadas N 7.909.510,04m e E

195.535,28m;  55°55'43"  e  134,60m  até  o  vértice  EY9- V223,  de  coordenadas  N

7.909.585,44m  e  E  195.646,78m;  4°51'17"  e  94,94m  at é  o  vértice  EY9-V224,  de

coordenadas N 7.909.680,04m e E 195.654,81m; 339°44 '25" e 84,41m até o vértice

EY9-V225, de coordenadas N 7.909.759,23m e E 195.625,58m; 3°19'09" e 26,83m

até  o  vértice  EY9-V226,  de  coordenadas  N  7.909.786,01m  e  E  195.627,13m;

56°49'24" e 114,94m até o vértice EY9-V227, de coor denadas N 7.909.848,91m e E

195.723,33m;  88°47'46"  e  273,57m  até  o  vértice  EY9- V228,  de  coordenadas  N

7.909.854,66m e E 195.996,84m; 116°19'39" e 187,42m  até o vértice EY9-V229, de
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coordenadas N 7.909.771,53m e E 196.164,82m; 142°21 '15" e 114,83m até o vértice

EY9-V230, de coordenadas N 7.909.680,61m e E 196.234,95m; 99°42'23" e 120,59m

até  o  vértice  EY9-V231,  de  coordenadas  N  7.909.660,28m  e  E  196.353,82m;

56°39'41" e 142,00m até o vértice EY9-V232, de coor denadas N 7.909.738,32m e E

196.472,45m;  32°25'33"  e  116,97m  até  o  vértice  EY9- V233,  de  coordenadas  N

7.909.837,06m e E 196.535,18m; 355°30'00" e 183,02m  até o vértice EY9-V234, de

coordenadas N 7.910.019,51m e E 196.520,82m; 308°54 '08" e 144,05m até o vértice

EY9-V235,  de  coordenadas  N  7.910.109,98m  e  E  196.408,72m;  287°24'00"  e

161,30m  até  o  vértice  EY9-V236,  de  coordenadas  N  7.910.158,21m  e  E

196.254,80m;  275°31'19"  e  273,90m  até  o  vértice  EY9 -V237,  de  coordenadas  N

7.910.184,56m e E 195.982,18m; 306°42'40" e 120,86m  até o vértice EY9-V238, de

coordenadas N 7.910.256,81m e E 195.885,29m; 49°48' 51" e 161,07m até o vértice

EY9-V239, de coordenadas N 7.910.360,75m e E 196.008,34m; 33°59'03" e 342,52m

até  o  vértice  EY9-V240,  de  coordenadas  N  7.910.644,76m  e  E  196.199,79m;

20°49'05" e 169,60m até o vértice EY9-V241, de coor denadas N 7.910.803,29m e E

196.260,07m;  331°31'24"  e  90,50m  até  o  vértice  EY9- V242,  de  coordenadas  N

7.910.882,84m e E 196.216,92m; 320°03'22" e 154,97m  até o vértice EY9-V243, de

coordenadas N 7.911.001,65m e E 196.117,42m; 331°34 '46" e 210,31m até o vértice

EY9-V244,  de  coordenadas  N  7.911.186,61m  e  E  196.017,33m;  287°51'20"  e

164,21m até o vértice EY9-V245, de coordenadas N 7.911.236,96m e E 195.861,03m;

260°43'02" e 226,60m até o vértice EY9-V246, de coo rdenadas N 7.911.200,41m e E

195.637,40m;  226°15'33"  e  173,78m  até  o  vértice  EY9 -V247,  de  coordenadas  N

7.911.080,26m e E 195.511,85m; 252°46'21" e 340,60m  até o vértice EY9-V248, de

coordenadas N 7.910.979,38m e E 195.186,54m; 246°33 '33" e 251,98m até o vértice

EY9-V249,  de  coordenadas  N  7.910.879,15m  e  E  194.955,35m;  222°13'58"  e

173,72m  até  o  vértice  EY9-V250,  de  coordenadas  N  7.910.750,52m  e  E

194.838,59m;  190°22'29"  e  100,80m  até  o  vértice  EY9 -V251,  de  coordenadas  N

7.910.651,37m e E 194.820,44m; 205°02'26" e 314,56m  até o vértice EY9-V252, de

coordenadas N 7.910.366,38m e E 194.687,30m; 240°07 '11" e 320,75m até o vértice

EY9-V253,  de  coordenadas  N  7.910.206,58m  e  E  194.409,18m;  186°21'49"  e

134,90m  até  o  vértice  EY9-V254,  de  coordenadas  N  7.910.072,51m  e  E
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194.394,23m;  208°58'18"  e  34,33m  até  o  vértice  EY9- V255,  de  coordenadas  N

7.910.042,47m e E 194.377,60m; 233°12'37" e 64,79m até o vértice EY9-V256, de

coordenadas N 7.910.003,67m e E 194.325,72m; 258°26 '17" e 81,57m até o vértice

EY9-V257, de coordenadas N 7.909.987,32m e E 194.245,80m; 292°55'06" e 38,06m

até  o  vértice  EY9-V258,  de  coordenadas  N  7.910.002,14m  e  E  194.210,74m;

333°44'01" e 59,15m até o vértice EY9-V259, de coor denadas N 7.910.055,19m e E

194.184,57m;  262°04'01"  e  128,70m  até  o  vértice  EY9 -V260,  de  coordenadas  N

7.910.037,43m e E 194.057,10m; 276°57'41" e 54,39m até o vértice EY9-V261, de

coordenadas N 7.910.044,02m e E 194.003,12m; 327°19 '22" e 59,92m até o vértice

EY9-V262, de coordenadas N 7.910.094,46m e E 193.970,76m; 248°15'48" e 59,84m

até  o  vértice  EY9-V263,  de  coordenadas  N  7.910.072,30m  e  E  193.915,18m;

274°47'56" e 41,39m até o vértice EY9-V264, de coor denadas N 7.910.075,76m e E

193.873,94m;  341°14'43"  e  47,21m  até  o  vértice  EY9- V265,  de  coordenadas  N

7.910.120,46m e E 193.858,76m; 328°17'33" e 119,17m  até o vértice EY9-V266, de

coordenadas N 7.910.221,85m e E 193.796,13m; 318°59 '27" e 104,29m até o vértice

EY9-V267, de coordenadas N 7.910.300,54m e E 193.727,70m; 305°19'48" e 85,70m

até  o  vértice  EY9-V268,  de  coordenadas  N  7.910.350,10m  e  E  193.657,78m;

331°34'26" e 121,96m até o vértice EY9-V269, de coo rdenadas N 7.910.457,36m e E

193.599,73m;  290°54'43"  e  161,78m  até  o  vértice  EY9 -V270,  de  coordenadas  N

7.910.515,10m e E 193.448,60m; 165°44'10" e 71,14m até o vértice EY9-V271, de

coordenadas N 7.910.446,15m e E 193.466,13m; 164°07 '48" e 81,64m até o vértice

EY9-V272,  de  coordenadas  N  7.910.367,62m  e  E  193.488,46m;  194°47'22"  e

247,69m  até  o  vértice  EY9-V273,  de  coordenadas  N  7.910.128,14m  e  E

193.425,23m;  196°12'48"  e  87,68m  até  o  vértice  EY9- V274,  de  coordenadas  N

7.910.043,95m e E 193.400,75m; 133°39'46" e 128,10m  até o vértice EY9-V275, de

coordenadas N 7.909.955,50m e E 193.493,42m; 179°20 '12" e 30,62m até o vértice

EY9-V276, de coordenadas N 7.909.924,88m e E 193.493,78m; 204°39'39" e 34,27m

até  o  vértice  EY9-V277,  de  coordenadas  N  7.909.893,74m  e  E  193.479,48m;

232°24'11" e 153,01m até o vértice EY9-V278, de coo rdenadas N 7.909.800,39m e E

193.358,25m;  215°51'51"  e  32,69m  até  o  vértice  EY9- V279,  de  coordenadas  N

7.909.773,89m e E 193.339,09m; 215°57'24" e 38,53m até o vértice EY9-V280, de
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coordenadas N 7.909.742,71m e E 193.316,47m; 260°00 '15" e 28,17m até o vértice

EY9-V281, de coordenadas N 7.909.737,82m e E 193.288,73m; 266°07'18" e 33,98m

até  o  vértice  EY9-V282,  de  coordenadas  N  7.909.735,52m  e  E  193.254,83m;

338°45'23" e 68,52m até o vértice EY9-V283, de coor denadas N 7.909.799,38m e E

193.230,00m;  294°59'06"  e  151,03m  até  o  vértice  EY9 -V284,  de  coordenadas  N

7.909.863,17m e E 193.093,11m; 277°29'05" e 89,35m até o vértice EY9-V285, de

coordenadas N 7.909.874,81m e E 193.004,53m; 308°24 '27" e 20,76m até o vértice

EY9-V286, de coordenadas N 7.909.887,71m e E 192.988,26m; 321°31'08" e 80,33m

até  o  vértice  EY9-V287,  de  coordenadas  N  7.909.950,59m  e  E  192.938,28m;

257°52'36" e 134,90m até o vértice EY9-V288, de coo rdenadas N 7.909.922,26m e E

192.806,39m;  120°23'56"  e  57,35m  até  o  vértice  EY9- V289,  de  coordenadas  N

7.909.893,24m e E 192.855,85m; 176°05'37" e 16,00m até o vértice EY9-V290, de

coordenadas N 7.909.877,28m e E 192.856,94m; 261°48 '47" e 93,68m até o vértice

EY9-V291, de coordenadas N 7.909.863,94m e E 192.764,22m; 304°16'50" e 48,54m

até  o  vértice  EY9-V292,  de  coordenadas  N  7.909.891,28m  e  E  192.724,11m;

333°30'37" e 36,58m até o vértice EY9-V293, de coor denadas N 7.909.924,02m e E

192.707,79m;  212°53'21"  e  44,35m  até  o  vértice  EY9- V294,  de  coordenadas  N

7.909.886,78m e E 192.683,71m; 181°06'24" e 46,59m até o vértice EY9-V295, de

coordenadas N 7.909.840,20m e E 192.682,81m; 260°48 '02" e 16,84m até o vértice

EY9-V296, de coordenadas N 7.909.837,51m e E 192.666,19m; 262°17'43" e 82,96m

até  o  vértice  EY9-V297,  de  coordenadas  N  7.909.826,38m  e  E  192.583,98m;

255°48'25" e 236,85m até o vértice EY9-V298, de coo rdenadas N 7.909.768,31m e E

192.354,36m;  319°33'34"  e  44,45m  até  o  vértice  EY9- V299,  de  coordenadas  N

7.909.802,14m e E 192.325,53m; 286°55'28" e 54,75m até o vértice EY9-V300, de

coordenadas N 7.909.818,08m e E 192.273,15m; 318°54 '53" e 84,69m até o vértice

EY9-V301, de coordenadas N 7.909.881,91m e E 192.217,50m; 267°36'56" e 70,07m

até  o  vértice  EY9-V302,  de  coordenadas  N  7.909.879,00m  e  E  192.147,49m;

305°29'51" e 51,16m até o vértice EY9-V303, de coor denadas N 7.909.908,70m e E

192.105,84m;  197°27'16"  e  98,51m  até  o  vértice  EY9- V304,  de  coordenadas  N

7.909.814,73m e E 192.076,29m; 212°10'07" e 218,28m  até o vértice EY9-V305, de

coordenadas N 7.909.629,96m e E 191.960,08m; 198°01 '00" e 229,48m até o vértice
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EY9-V306, de coordenadas N 7.909.411,74m e E 191.889,10m; 58°33'00" e 285,25m

até  o  vértice  EY9-V307,  de  coordenadas  N  7.910.140,52m  e  E  190.892,29m;

57°42'37" e 248,83m até o vértice EY9-V308, de coor denadas N 7.910.273,45m e E

191.102,65m;  36°04'39"  e  19,54m  até  o  vértice  EY9-V 309,  de  coordenadas  N

7.910.289,24m e E 191.114,15m; 37°46'22" e 206,89m até o vértice EY9-V310, de

coordenadas N 7.910.452,78m e E 191.240,88m; 37°13' 48" e 170,23m até o vértice

EY9-V311, de coordenadas N 7.910.588,31m e E 191.343,87m; 38°28'29" e 225,72m

até  o  vértice  EY9-V312,  de  coordenadas  N  7.910.765,02m  e  E  191.484,30m;

36°39'03" e 418,52m até o vértice EY9-V313, de coor denadas N 7.911.100,79m e E

191.734,13m;  34°43'23"  e  431,43m  até  o  vértice  EY9- V314,  de  coordenadas  N

7.911.455,40m e E 191.979,88m; 306°07'35" e 184,23m  até o vértice EY9-V315, de

coordenadas N 7.911.564,01m e E 191.831,07m; 306°38 '22" e 212,81m até o vértice

EY9-V316,  de  coordenadas  N  7.911.691,01m  e  E  191.660,31m;  306°09'41"  e

232,23m até o vértice EY9-V317, de coordenadas N 7.911.828,04m e E 191.472,82m;

306°16'01" e 298,64m até o vértice EY9-V318, de coo rdenadas N 7.912.004,70m e E

191.232,04m;  305°55'44"  e  200,75m  até  o  vértice  EY9 -V319,  de  coordenadas  N

7.912.122,50m e E 191.069,48m; 303°09'20" e 198,78m  até o vértice EY9-V320, de

coordenadas N 7.912.231,22m e E 190.903,06m; 306°47 '48" e 20,29m até o vértice

EY9-V321, de coordenadas N 7.912.243,37m e E 190.886,82m; 30°25'01" e 121,84m

até  o  vértice  EY9-V322,  de  coordenadas  N  7.912.348,44m  e  E  190.948,50m;

35°04'53" e 98,22m até o vértice EY9-V323, de coord enadas N 7.912.428,81m e E

191.004,95m;  45°21'44"  e  60,13m  até  o  vértice  EY9-V 324,  de  coordenadas  N

7.912.471,06m e E 191.047,74m; 45°21'44" e 60,13m a té o vértice EY9-V325,  de

coordenadas N 7.912.513,30m e E 191.090,52m; 89°23' 17" e 130,13m até o vértice

EY9-V326, de coordenadas N 7.912.514,69m e E 191.220,65m; 47°43'54" e 334,24m

até  o  vértice  EY9-V327,  de  coordenadas  N  7.912.739,50m  e  E  191.467,98m;

66°24'57" e 118,54m até o vértice EY9-V328, de coor denadas N 7.912.786,93m e E

191.576,62m;  33°33'52"  e  212,81m  até  o  vértice  EY9- V329,  de  coordenadas  N

7.912.964,25m e E 191.694,27m; 27°49'21" e 152,13m até o vértice EY9-V330, de

coordenadas N 7.913.098,79m e E 191.765,28m; 53°43' 54" e 314,71m até o vértice

EY9-V331, de coordenadas N 7.913.284,97m e E 192.019,02m; 66°04'42" e 506,29m
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até  o  vértice  EY9-V332,  de  coordenadas  N  7.913.490,26m  e  E  192.481,82m;

76°02'15" e 290,85m até o vértice EY9-V333, de coor denadas N 7.913.560,44m e E

192.764,08m;  64°20'55"  e  311,23m  até  o  vértice  EY9- V334,  de  coordenadas  N

7.913.695,17m e E 193.044,63m; 73°45'04" e 178,806m  até o vértice EY9-V01, ponto

inicial  da  descrição  deste  perímetro;  todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM,  referenciadas  ao Meridiano Central  39°00',  fuso  -  24,  tendo  como

Datum o SIRGAS2000;  todos os azimutes e distâncias,  áreas e perímetros foram

calculados no plano de projeção UTM.”

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 347/2012*

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria de ácido cítrico.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

Indústria de Ácido Cítrico
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O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
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I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado de Santa Catarina, nos termos do

inciso III do art. 10 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS daquele Estado, benefícios

fiscais às empresas importadoras localizadas em seu território, mediante a utilização

de crédito presumido.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas
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unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas em Santa

Catarina  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústria de

ácido  cítrico,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o
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impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 4% (quatro inteiros por

cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs - Art. 225 DA LEI Nº 6.763/75 - INDÚSTRIA DE ÁCIDO CÍTRICO

* - O quadro contendo o regime especial de tributação da indústria de ácido cítrico

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012.
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-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

- Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 348/2012*

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de bebidas, exceto água.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

Bebidas, exceto água

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;
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A citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
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necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e

Tocantins, através da Lei nº 5.636, de 06 de janeiro de 2010, do art. 3º da Lei nº

7.980/2001 combinado com art. 8º do Decreto nº 8.205/2012, da Lei nº 14.985/2006 e

Decreto nº  6.144/2006 e da  Lei  nº  1.201/2000 respectivamente,  benefícios  fiscais

mediante a utilização de crédito presumido.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas nos Estados

supracitados  em  face do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.
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Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial  de Tributação (RET) para as empresas do setor  de bebidas,

exceto  água,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se
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burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou,  ainda,  publicação de legislação ainda mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a  carga tributária  efetiva  seja  de  5% (cinco  inteiros  por

cento) a 10% (dez inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 349/2012*

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  produtos  médico-
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hospitalares e laboratoriais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo art. 4º da Lei 19.979/2011.

Produtos Médicos-Hospitalares e Laboratoriais

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
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conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental  da  concessão,  pelos  Estados-membros  ou  Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades  da Federação.  Desse modo,  o  benefício  ilegal  provoca  um redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
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Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A a  32-H,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos, a serem implementados mediante regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais.

“Art.  32-A.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  conceder  crédito  presumido  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:
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a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da
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Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  crédito  presumido  do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

pão-do-dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão-do-dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art.  32-C. Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de
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dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art.  32-D.  Fica o Poder  Executivo  autorizado a conceder  crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E. Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F. Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G. Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no
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mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H. Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto”.

Salientamos que Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000.”

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às empresas fabricantes de

produtos médico-hospitalares e laboratoriais, signatárias de Protocolos de Intenções

que somam aproximadamente R$9 milhões de reais em investimentos, 380 empregos
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diretos e 910 indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:

- Carga tributária efetiva de 3% (três por cento) para o ICMS devido nas vendas dos

produtos  industrializados  relacionados  no  Protocolo  de  Intenções,  realizadas  pelo

Centro de Distribuição,  nos termos do inciso XIV,  art.  75,  Parte Geral  do RICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de

Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6.763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 3º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

RETs - ART. 225-A - PORTUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS

*  -  O  quadro  contendo  o  regime  especial  de  tributação  de  produtos  médico-

hospitalares e laboratoriais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 19/2012

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando sua

ausência do Estado no período de 13 a 15/12/2012, em viagem de caráter particular
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ao exterior, sem ônus para o erário.

OFÍCIO

- O ofício do Presidente do Tribunal  de Justiça, de 13/12/2012, foi  publicado na

edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.650/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Aricanduva - Apiari -,

com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Apicultores  de

Aricanduva - Apiari -, com sede no Município de Aricanduva.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação: O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da

Associação  dos  Apicultores  de  Aricanduva  -  Apiari  -,  com  sede  no  Município  de

Aricanduva,  encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme declaração anexa ao processo.

Diante da importância do trabalho que realiza para seus associados, na defesa de

seus direitos  e interesses  coletivos e  individuais,  espero  contar  com a aprovação

deste projeto pelos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.651/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Juazeiro - APPRJ -, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Juazeiro - APPRJ -, com sede no Município de Aricanduva.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação: O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Juazeiro - APPRJ -, com sede no

Município de Aricanduva, encontra-se legalmente amparada e obedece às exigências

da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme declaração anexa ao processo.

Diante da importância do trabalho que a entidade realiza para seus associados, na

defesa de seus direitos  e  interesses coletivos e  individuais,  espero contar  com a

aprovação deste projeto pelos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.652/2012

Dispõe  sobre  medidas  de  desoneração  fiscal  do  processo  de  habilitação  para

condução de veículos automotores para as pessoas de baixo poder aquisitivo ou em

situação de desvantagem social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Estado adotará medidas para desoneração  fiscal de taxas devidas no

processo de habilitação para condução de veículos automotores, com o objetivo de

possibilitar  o  acesso  de  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo  ou  em  situação  de

desvantagem social à aprendizagem e ao processo de habilitação necessários para a
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condução de veículos automotores.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se pessoas de baixo poder aquisitivo

ou em situação de  desvantagem social  aquelas  que se enquadrem em uma das

seguintes situações:

I  - tenham renda familiar  mensal bruta igual ou inferior  a dois salários mínimos,

cujos valores serão os vigentes na época da apresentação do requerimento;

II - estejam matriculadas na rede pública de ensino e comprovem bom desempenho

escolar;

III - sejam egressas do sistema prisional.

Art.  3° -  Na implementação da política de que trata  esta lei,  compete ao poder

público:

I - analisar a viabilidade da concessão de isenções de taxas relativas à inscrição

para  exame de  habilitação,  ao  exame  de  legislação,  à  expedição  de  licença  de

aprendizagem, ao exame de direção e à expedição da carteira definitiva;

II - elaborar estudos sobre a possibilidade de concessão de incentivos fiscais para

que  os  centros  de  formação  de  condutores  -  CFCs  -  ofertem,  gratuitamente,  às

pessoas a que se refere o art. 2° desta lei os curs os teóricos e práticos necessários

para a habilitação de condutores.

Art. 4° - A concessão dos benefícios de que trata e sta lei não exime o beneficiário

da realização dos exames necessários para a habilitação na categoria pretendida,

observadas as disposições da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de

Trânsito Brasileiro - CTB.

Art. 5° - Os benefícios previstos nesta lei destina m-se a pessoas que comprovem

domicílio no Estado.

Art. 6° - O disposto nesta lei não se aplica às pes soas que tenham cometido crimes

na  condução  de  veículo  automotor,  previstos  no  CTB,  com  sentença  penal

condenatória transitada em julgado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Sabe-se  que  a  falta  de  qualificação  de  inúmeros  cidadãos  tem
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impossibilitado a inserção deles no mercado de trabalho e que a Carteira Nacional de

Habilitação - CNH - tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional, além

de ser uma forma de realização pessoal e social.

Entretanto, os altos custos e as taxas para obtenção de uma CNH têm inviabilizado,

em  muitos  casos,  a  devida  habilitação,  em especial  para  as  pessoas  cujo  poder

aquisitivo  é  menor  ou  para  aquelas  que,  em  razão  das  vicissitudes  da  vida,  se

encontram em desvantagem social.

Assim, muito importante é a proposição ora apresentada, uma vez que permite que

pessoas de baixo poder aquisitivo, jovens de escola pública e cidadãos provenientes

do sistema prisional  possam obter  a isenção das taxas cobradas pelo Detran-MG

pelos testes e pela confecção da habilitação, o que em muito auxiliará na redução dos

elevados custos que envolve o processo de habilitação. O mesmo raciocínio se aplica

à eventual  gratuidade dos cursos teóricos e práticos ministrados pelos centros de

formação de condutores.

Vale ressaltar  que a concessão de isenção das taxas devidas ao Detran-MG no

processo de habilitação não sobrecarregaria o orçamento do Estado, ao passo que a

melhor  qualificação  do  cidadão  poderia  facilitar  a  sua  inserção  no  mercado  de

trabalho, o que, indiretamente, beneficiaria o poder público.

Outrossim, a implementação das diretrizes ora apresentadas reduziria o número de

acidentes  de  trânsito,  uma  vez que  qualificaria  e  habilitaria  condutores  que  hoje,

sabemos,  em  razão  dos  altos  custos  que  envolve  o  processo  de  habilitação,

conduzem  veículos  automotores  sem  a  habilitação  necessária,  em  especial  nas

cidades do interior de Minas.

Vale mencionar, por fim, que programa semelhante já existe em outros Estados da

Federação.  Cita-se  como  exemplo  a  Lei  nº  13.369,  de  2007,  do  Estado  de

Pernambuco,  que  dispõe  sobre  medidas  de  desoneração  fiscal  no  processo  de

habilitação para condução de veículos automotores para as pessoas de baixo poder

aquisitivo  ou  em  situação  de  desvantagem  social,  a  qual  vem  proporcionando

benefícios à população do referido Estado.

Pelos  motivos  expostos,  fica  evidente  a  importância  da  implementação  dessas

medidas, o que será, sem dúvida, um grande avanço social.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.653/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Núcleo  Regional  de  Voluntários  de  Prevenção  e

Combate ao Câncer de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Regional de Voluntários de

Prevenção e Combate ao Câncer de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O Núcleo Regional de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer

de Pirapora é uma instituição filantrópica fundada em 21/4/2001. Tem por finalidades

atender  o  paciente  naquilo  que  for  necessário  e  auxiliar  sua família  durante  sua

ausência.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.654/2012

Declara de utilidade pública a Associação Projeto União do Morro, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto União do Morro,

Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

André Quintão

Justificação:  A Associação  Projeto  União  do  Morro,  com  sede  no  Município  de

Conselheiro Lafaiete/MG, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Por isso, conto
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com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  4.137/2012,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Fazenda e à Secretaria de

Planejamento  pedido  de  providências  para  a  inclusão  da  Organização  das

Cooperativas do Estado de Minas Gerais no Conselho de Contribuintes do Estado,

entre as entidades relacionadas no art. 175, inciso I, do Decreto nº 44.747, de 2008. (-

À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 4.138/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  jornalista  Tilden  Santiago,  autor  do  artigo

“Revolucionário na Clandestinidade e na Legalidade”,  sobre o ex-Deputado Sérgio

Miranda,  publicado  no  jornal  "O  Tempo",  em  30/11/2012.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº 4.139/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a revista “Ecológico” pelos quatro anos de sua fundação,

e com o Sr. Hiram Firmino, Diretor e Editor-Geral da referida revista, pela qualidade

da publicação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 4.140/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o compositor e cantor Zebeto Corrêa pelo lançamento do

CD Sotaque Brasileiro, 25 Anos de Festivais. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.141/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto Mineiro de Agropecuária por ser a primeira

instituição pública a obter credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, como

organismo  de  avaliação  de  conformidade  orgânica.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº 4.142/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para assegurar a efetiva incidência do
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dispositivo previsto na Lei nº 19.978, de 2011, que autoriza o Poder Executivo, na

forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% a

carga  tributária  nas  operações  internas  com laje  pré-moldada.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.)

Nº  4.143/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Planejamento, à Secretaria

de Meio Ambiente e à Advocacia-Geral do Estado pedido de informações sobre os

motivos e o embasamento legal do contingenciamento de recursos do Fhidro.

Nº  4.144/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações detalhadas sobre

o  edital  do  Fhidro  para  o  exercício  de  2013,  incluindo  valores  e  respectivas

destinações. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.145/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  às  Secretarias  de  Planejamento  e  de  Meio  Ambiente  pedido  de

informações  sobre  o  saldo  atual  do  Fhidro,  o  montante  já  aplicado,  o  montante

aprovado e aguardando assinatura de convênio, os locais onde os recursos serão

aplicados e os projetos já contemplados. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pela Comissão Especial das Enchentes. Anexe-se ao Requerimento nº

3.754/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  4.146/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para a adoção

de  medidas  judiciais  e  administrativas  junto  ao  governo  do  Estado  com  vistas  a

garantir a aplicação integral dos recursos do Fhidro em suas destinações legais, o

repasse e o apoio aos comitês de bacias hidrográficas do Estado.

Nº  4.147/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, às Secretarias de Planejamento e de Meio

Ambiente  e  à  Advocacia-Geral  do  Estado  pedido  de  providências  para  o  fim  do

contingenciamento de recursos do Fhidro.

Nº  4.148/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e à Polícia Federal nesse Estado

cópia do relato de viagem às comunidades Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul,
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de  autoria  de  Pedro  Gustavo  Gomes  Andrade,  da  Organização  Advogados  sem

Fronteiras,  e  pedido  de  providências  para  apuração  das  denúncias  contidas  no

mencionado documento.

Nº 4.149/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  apoio  a  D.  Pedro  Casaldáliga,  Bispo  Emérito  de  São  Félix  do

Araguaia, em face das ameaças de morte que lhe vêm sendo dirigidas por grandes

fazendeiros.

Nº  4.150/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicitam  sejam

encaminhadas  à  Secretaria  de  Saúde  e  ao  Ministério  da  Saúde  cópias  de

documentos relativos ao informativo do gabinete do Deputado Delvito Alves, notas

taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde e da 37ª Reunião

Ordinária  da  Comissão de Direitos  Humanos  e  pedido  de  providências  para  que

sejam realizados estudos acerca do aumento de casos de câncer na região de Unaí e

adotadas medidas com vistas a reduzir sua incidência.

Nº 4.151/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Luiz Carlos Bergamin, Prefeito Municipal de Extrema,

pelos relevantes serviços prestados às forças de segurança em seus mandatos.

Nº  4.152/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que seja criada

equipe especializada na investigação de roubos e furtos de cargas.

Nº  4.153/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que seja criada

equipe especializada na investigação de roubos e furtos de gado e equipamentos

agrícolas.

Nº  4.154/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido

de providências para se promoverem ações nos Distritos de Guardinha, no Município

de São Sebastião do Paraíso, de Milagres, no Município de Monte Santo de Minas, e

de  Peixotinho,  no  Município  de  Capetinga,  com  a  finalidade  de  prevenir  a

criminalidade.

Nº  4.155/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para que seja agilizada a recomposição dos efetivos das Polícias Militar

e Civil, bem como o fortalecimento do Cinturão de Segurança Pública, no tocante a

equipamentos  para  as  forças  policiais  do  Estado,  priorizando-se  o  orçamento,

principalmente em relação ao efetivo da Polícia Civil.

Nº  4.156/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso aos alunos e professores dos cursos destinados

à  capacitação  de trabalhadores  com deficiência  auditiva  e  visual,  realizados  pela

Utramig.

Da Comissão  do  Trabalho  em  que  solicita  seja  apresentada  proposição  com  o

objetivo de instituir o Projeto Legis Fundi no âmbito desta Casa, conforme sugestão

recebida na 8ª Reunião Extraordinária dessa Comissão.

Do Deputado Fábio Cherem em que solicita seja criada a Comissão Extraordinária

da Copa do Mundo de 2014 e seja este parlamentar incluído como seu membro.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Cultura, da Pessoa com Deficiência, de Meio Ambiente, de Segurança Pública e do

Trabalho.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado  Hely Tarqüínio  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

venho  a  esta  tribuna  hoje  para  fazer  um  comentário,  uma  abordagem  sobre  a

Semana Mundial dos Direitos Humanos. Hoje nesta Casa houve uma audiência na

Comissão de  Direitos  Humanos,  tão  brilhantemente  conduzida  pelo  nosso  Durval

Ângelo, que constitui uma trincheira do Legislativo mineiro na busca pelos direitos

humanos,  consagrados  em 1948.  Já decorreram várias  décadas,  e  essa busca é

incessante  em  razão  da  complexidade  da  sociedade  como  um  todo,  nas

democracias, as mais diferentes no mundo, onde o ser humano busca cumprir a sua

existência  numa trajetória  em  busca  dos  sentimentos,  do  trabalho,  em  busca  de

realizações e também de satisfazer as suas carências.

A partir de 1948, sempre houve entre os que fazem as leis - em nosso caso, no
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Poder Legislativo, nas diversas esferas, federal, estadual e municipal -, como foi o

caso da Constituição de 1988, a busca da socialização do direito.

O primeiro passo, depois de consagrar formalmente nas Nações Unidas os direitos

humanos,  com  a  convergência  de  muitos  países,  foi  caracterizar  a  liberdade  na

consagração  de  dispositivos  que  atendam  aos  direitos  humanos.  E  esses

dispositivos,  no  Congresso Nacional,  nesta  Assembleia,  nos  Municípios,  têm uma

sequência, que vai desaguar na cidadania; e a cidadania tão buscada vai desaguar

exatamente na dignidade da pessoa humana. Essa tríade, que se confunde com a

própria liberdade, no limite da lei,  clama por igualdade de oportunidades e busca,

sobretudo,  a  fraternidade,  como corolário  de  uma existência  em paz a harmonia.

Porque a harmonia é muito difícil. Conhecer a harmonia jamais nós vamos, iremos

conhecê-la durante a nossa trajetória neste mundo, até porque temos de conhecer a

natureza humana no que tange principalmente aos instintos, para depois, sim, movido

pela vontade - que é considerada uma faculdade mental, ou, que seja, o motor do

espírito,  muito  bem  descrita  por  um  filósofo  chamado  Schopenhauer,  que  seguiu

muito Kant -,  essa vontade é que determina nossas ações, baseadas nos nossos

sentimentos, o que são exatamente o resultado da soma da razão com a crença, com

a fé.

Eu gostaria de fazer um recuo para explicar direitinho como é que o mundo poderia

caminhar  na síntese da crença e da ciência, na síntese da razão e da fé. Assim

poderíamos, sim, cumprir com os dispositivos da cidadania, com os dispositivos que

estão na Constituição, socializando o direito para o bem da dignidade humana. E a

dignidade humana pode se realizar na medida em que os governos, os parlamentos

se unam para promover a saúde, a educação, a moradia, o emprego, a segurança

pública. São os indicadores sociais. Tudo o que uma família precisa, tudo o que um

ser humano precisa para se sentir menos sofrido, para ultrapassar os obstáculos da

própria  existência,  as  frustrações,  os  preconceitos,  sobretudo,  para  que  não

possamos discriminar nossos irmãos. Mas quero também fazer um alerta. Cumprir

com os direitos humanos é muito complexo, é um pensamento complexo.

Eu gostaria de citar  aqui  um pensador francês, Edgar Morin, um homem que já

ultrapassa seus 92 anos, que viveu e conheceu a Primeira e a Segunda Guerras
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Mundiais  e  que  foi  pertencer  à  escola  de  Frankfurt,  pensando  sobretudo  lá  na

Sorbonne,  onde  se  faz  a  síntese  daqueles  que interpretam  as  hermenêuticas  da

humanidade. Aí sim, chegaremos, sem nenhum preconceito partidário, mas de forma

humana, inteligente, buscando o norte, que é a realização dos direitos humanos em

nossa vida do cotidiano. Aí, sim, o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário, com

seus poderes  independentes,  poderemos  pelo  menos  amenizar  os  problemas,  os

preconceitos, as discriminações, as imperfeições.

Sobretudo  nesta  hora,  quero  falar  sobre  o  que vivi  hoje,  o  que  assisti  hoje  na

Comissão de Direitos Humanos, sob a Presidência do Deputado Durval Ângelo. Fez

um  requerimento,  e  aqui  compareceram  os  índios  guaranis,  da  nação guarani,  e

também os índios de Minas Gerais, sempre reclamando da demarcação das terras

indígenas  e  da  discriminação.  Houve  depoimentos  de  homicídios  de  índios,  de

conflitos de toda a sorte sobre a terra, da não demarcação do território dos índios,

enfim, o ser humano às vezes vivendo aprisionado, num gueto, sem liberdade, que é

o  primeiro  mandamento,  principalmente  de  Minas  Gerais,  que  tem  o  primeiro

compromisso com a liberdade. Fica muito deprimente para nós chegarmos ao século

XXI e percebermos que o homem é o animal que mais mata, e na escala zoológica é

considerado o “homo sapiens”;  “homo sapiens” que não tem controle sobre a sua

ganância, que poderia ter a sua ambição no limite da jurisdição de cada um, mas é o

que mais mata. Haja vista São Paulo, Belo Horizonte, as megalópoles do Brasil, onde

se mata mais do que as guerras do Iraque, do talibã, e agora no Oriente, onde está

havendo um levante constante contra as ditaduras. Quer  dizer,  vivemos num país

“democrático”, mas que tem um predomínio, como todo lugar do mundo. O que vem

prejudicando tudo isso? O capital.

Temos de tomar cuidado para as nossas leis não serem extremamente capitalistas,

favorecendo poucos em detrimento de muitos. O capital é ganância, e os poderes têm

de tomar cuidado com a linha empresarial dos grandes conglomerados de bancos, os

grandes  empresários,  que são muito  poucos  e  que controlam até  as  eleições  na

maioria dos países. Haja vista até Barack Obama.

Percebemos isso de uma forma humanística e não partidária. Ninguém quer repartir

o  pão. Será que chegamos ao século XXI com a compreensão de que temos de
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matar  o  outro  para  sobreviver?  Não  estamos  mais  na  selva,  mas  nas  cidades

organizadas. Além disso, temos uma Constituição que é o nosso formal mundano,

aquilo que está escrito como uma Bíblia e que deveria virar prática. Muitas vezes não

adianta  ser  religioso  e dizer  que  cumpre  a religião.  Na verdade,  é  preciso  dar  o

testemunho. A grande religião é a da convivência humana sob à égide de Deus, mas

buscando o bem do outro e a ética, que é o cuidado com cada um e com todos.

Então  venho  aqui,  nesta  tarde,  até  muito  feliz,  pois  a  nossa Assembleia  é  um

espaço que busca os direitos humanos. O Deputado Durval Ângelo, às vezes, é até

criticado, mas a Comissão é uma trincheira dos direitos humanos. Ainda que seja

para mais ou menos, lá se discute a existência humana com direito à vida.

Concedo um aparte ao Deputado Rogério Correia, meu grande amigo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Hely Tarqüínio, desculpe-me

aparteá-lo  agora,  quando V.  Exa.  faz  uma abordagem tão  profunda e  de  sentido

filosófico e importante. Quero apenas contribuir e elogiar V. Exa., que tem sido aqui

portador  de  bons  pensamentos  e  profundidades  a  mais  do  que  o  que  apenas

discutimos, às vezes, no terreno da política local e imediata. Além disso, V. Exa. está

sempre abordando o tema na sua dimensão filosófica. Para nós, isso é fundamental.

Recentemente,  nesta  semana,  o  Presidente  Lula  estava  na  França  e  fez  uma

declaração  interessante,  dizendo:  “Posso  ser  ingênuo,  mas  ainda  acredito  na

política”. De certa forma, somos ingênuos. V. Exa. pôs tudo de maneira muito firme e

correta. O destino do mundo hoje está nas mãos do capital. Nós que fazemos política

temos muito menos controle do que pensamos ter. O fato de fazermos política nos

põe, do ponto vista filosófico, até como ingênuos, porque a verdadeira política faz o

capital que detém o poder e as finanças, ou seja, o capital entrelaçado, financeiro e

produtivo. Hoje é um capital, contudo gera uma crise que é capaz de em pouco tempo

pôr uma Europa tão rica com 25% de miseráveis. Se não compreendermos o aspecto

filosófico  e  ideológico  dessas  questões,  ficaremos  sempre  patinando  e  fazendo

política na ingenuidade.

Concordo com V. Exa. e o parabenizo por abordar esse ponto e criticar o capital.

Permita-me,  Deputado Carlin  Moura,  do  PCdoB:  necessitamos  de uma sociedade

sem preconceito, sem o capital, onde não se precisa mais de governo, mas sim de
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algo que gerencie as coisas. Como dizia Karl Marx, essa é a única possibilidade da

humanidade. Parabéns, Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Obrigado pela intervenção, Deputado Rogério Correia.

Prolongando o que disse e retornando à minha fala, precisamos exercer o primado da

adaptação e da regulação do capital para que todos sejam premiados pela dignidade

humana,  ou  seja,  da  pessoa  humana.  Além  disso,  temos  de  ter  o  mínimo  para

aquelas classes que, muitas vezes, precisam da ajuda do Estado, que é o guardião

das  leis  e  do  cidadão.  Por  isso,  temos  de  exercer  esse  primado  de  não  deixar

ninguém  de  fora  nem  matar  ou  deixar  morrer  de  fome,  assim  como premiar  os

talentos. As oportunidades são raras e fugidias no próprio tempo. Se um pai ou uma

mãe  não  é  motivado  para  pôr  seu  filho  na  escola,  o  tempo  passa,  e  ele  fica

analfabeto.

Precisamos, sobretudo, exercer também o primado da educação e conhecer os 853

Municípios de Minas, fazendo um recorte em cada um e verificando como estamos

organizados. Além disso, ver qual é a presença do Estado.

Quero fazer uma digressão e um elogio ao Governador Anastasia, que tem feito o

possível para aproximar, dar dignidade, vencer essa afronta do capital, que comanda

todas as nossas vidas, em detrimento de muitos. Precisamos da regulação do capital.

Somos a favor, sim, do grande, médio e pequeno capitalista, mas que tudo tenha

regulação, para que todos tenham dignidade.

Todos os nossos problemas geralmente ocorrem por falta de ética, que é o cuidado

com cada um e com todos, e saber da vida do outro. Quero elogiar a Comissão de

Direitos Humanos pela sua audiência, em comemoração à Semana Internacional dos

Direitos Humanos. O que vamos exercer aqui será sempre isso, os direitos humanos

consagrados na Constituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados, todos os que nos acompanham pela TV Assembleia, boa tarde. Antes de

tratar do assunto que me traz aqui, o qual reputo de grande importância, uma reflexão

do PPAG, quero saudar, pois talvez não tenha mais tempo para ocupar esta tribuna, a



2028
____________________________________________________________________________

todos, servidores e parlamentares, por mais este ano que finda, com tantos projetos e

ações, para os quais o Parlamento pôde contribuir com vistas ao desenvolvimento de

Minas  e  do  Brasil.  Estamos  cumprindo  a  nossa  parte.  Cada  Deputado  e  cada

Deputada trouxeram, este ano, com sua inteligência e esforço, importantes projetos,

reflexões e audiências públicas, com os quais a Assembleia tanto contribuiu para o

fortalecimento de nosso Estado e País.

Quero tratar, nesta tarde, Sr. Presidente, de um artigo publicado hoje no “Estado de

Minas”,  de  minha  autoria,  em  que  faço  questão  de  falar  claramente  sobre  a

participação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a única Assembleia que abre

suas portas para discutir com a sociedade o PPAG. (-Lê:)

“A cada  quatro  anos  são  estabelecidos  os  objetivos,  metas  e  investimentos  da

administração pública estadual para a saúde, educação, meio ambiente, segurança

pública, assistência social, estradas, entre outras áreas. Tudo isso é elaborado, de

maneira  regionalizada,  por  meio  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,

conhecido como PPAG. O planejamento governamental se justifica pela vontade de

lutar, sem improvisação, por mudanças socioeconômicas e políticas, a fim de dedicar

atenção  aos  problemas  prioritários  do  Estado.  A regionalização  é  extremamente

importante nesse processo, tendo em vista as discrepâncias existentes na amplitude

do nosso Estado. São cidades grandes, médias, pequenas, centros urbanos, zonas

rurais, regiões nobres e outras periféricas, e o planejamento das ações deve abranger

todas essas áreas. Nossa riqueza não pode ficar concentrada apenas em algumas

regiões,  precisamos  ter  o  Estado  desenvolvido  como um  todo,  reconhecendo  as

potencialidades de cada região.

A  dinâmica  do  processo  orçamentário  pode  ser  compreendida,  de  maneira

genérica, como um sistema totalmente alinhado, que vai do planejamento de médio

prazo até o estritamente operacional. Pensa-se, portanto, em um objetivo estratégico,

que é estabelecido pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, cuja

visão, desde 2003, é tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver. Portanto,

para atingir esse objetivo é necessário mobilizar uma série de recursos públicos por

meio de programas, o que é traçado pelo PPAG, que, por sua vez, irá delinear a

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e da Lei Orçamentária Anual -
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LOA.

O  PPAG,  então,  configura-se  como uma peça  fundamental,  importantíssima  no

sistema orçamentário,  já  que ele  traz  o  planejamento  de  médio  prazo  do próprio

governo, definindo o escopo de atuação do Estado por meio de programas e ações,

com as devidas metas físicas e orçamentárias que serão executadas ao longo do

tempo.

Nesse sentido,  os mineiros têm uma grande vantagem. Aliás,  Minas Gerais  é o

único Estado no Brasil que faz uma revisão anual do seu PPAG, o que nem a União

faz.  E  é  justamente  por  meio  dessa  revisão  que  a  sociedade  civil  participa  da

elaboração dessa peça orçamentária, com o objetivo de adaptá-la às contingências e

às necessidades  do momento em que vivemos,  tornando assim  o processo mais

virtuoso e mais proativo.

A Assembleia Legislativa assume, neste momento, um papel relevante na revisão

do PPAG ao facilitar a interlocução entre o Poder Executivo e o próprio cidadão para

que as políticas públicas sejam propostas, analisadas, discutidas e atualizadas com o

intuito de gerar resultados práticos para atender os pleitos da população. Neste ano,

o  trabalho,  que  antes  era  concentrado  apenas  nas  Comissões  de  Participação

Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa, foi descentralizado,

para  buscar  ainda  mais  a  participação  e  o  envolvimento  das  comissões  e,

consequentemente, a fala da população.

Quem  ganha,  com  certeza,  é  a  sociedade.  Em  2011,  por  exemplo,  foram

apresentadas  199  propostas  de  ação  legislativa,  advindas  das  sugestões  da

população  durante  seminários  e  audiências  públicas.  Após  análise,  175  foram

aprovadas e originaram 81 emendas ao PPAG e ao orçamento. Na revisão deste ano,

foram recebidas 462 sugestões populares, que resultaram em 195 propostas, já em

análise nesta querida Assembleia.”

Assim, o PPAG cumpre o papel da verdadeira cidadania. E nós, Deputados, temos

a obrigação de mergulhar em cada região para ouvir  da cidadão e do cidadão as

ações  necessárias  para  o  desenvolvimento  de  cada  região  do  Estado.  Neste

momento, em que vamos, com certeza, discutir essa importante peça para o nosso

Estado, cabe a nós uma reflexão. Queria dizer a todos os mineiros da importância do
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Parlamento,  dos  Deputados,  que  representam  suas  regiões,  trazendo  assim  não

somente suas propostas, mas também a participação de toda a sociedade que aqui

esteve reunida por tantas e tantas audiências públicas.

Com muito prazer, quero ouvir o querido amigo, Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Nesta hora, queria parabenizar V. Exa. por

sua fala, sua inteligência e seu discernimento em fazer essa síntese e interação do

Executivo com o Legislativo, com relação à peça orçamentária, com relação àquilo

que está na própria Constituição.

Queria dizer que, do ponto de vista de Maquiavel, nosso Governador é o grande

príncipe,  o  príncipe  evoluído,  o  príncipe  ético,  o  príncipe  que busca  realmente  a

solução  da  diversidade  dos  problemas  na  unidade,  baseado  nos  princípios

constitucionais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do PPAG, com a visão do PMDI.

É assim que ele tem governado durante 10 anos, e essa interação de revisão a cada

ano, buscando a voz de cada região, é um exemplo para o Brasil.

Então,  sintetizando,  nosso  Governador  está  em  perfeita  consonância  com  este

Poder Legislativo, em que pese a, no campo das ideias, haver diferentes posições,

mas  estamos  convergentes  com  o  Governador  para  um  governo  realmente

democrático, buscando a materialização do Estado de Direito.

Queria fazer mais uma digressão para falar do nosso grande Dalmo. Hoje fui relator

de  um projeto  dele  para  o Sul  de  Minas,  com vistas  à formação de um polo  de

plantação de morango na cadeia  produtiva  dessa fruta.  Na proposta  aprovada,  a

cidade de Senador Amaral será a sede, com a reunião de 34 Municípios, o que vai

melhorar a vida de muita gente. Está configurada a necessidade de desenvolvimento

desse povo na lei proposta pelo nosso querido Dalmo, que representa a região Sul de

Minas com muita dignidade, atento a todos os interesses da existência daquele povo.

A você os  meus  parabéns,  as  minhas  homenagens  pelo  seu  modo de  trabalhar,

sendo um sentinela e um grande legislador nesta Casa do povo mineiro.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Quero agradecer a sua fala, pela

cultura extraordinária de V. Exa., e lhe devotamos o mais profundo reconhecimento

de uma das maiores estrelas de inteligência do Parlamento e, por que não, dizer que

V.  Exa.  é  unanimidade  nesta  Casa.  Tenha  certeza  de  que  essas  reflexões  são
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importantes para todos nós.

Quero aproveitar para falar da criação do polo de fruticultura do morango na nossa

região sul-mineira. Vou fazê-lo também no momento da discussão do nosso projeto e

do encaminhamento - hoje, pela manhã, foi elaborado na Comissão de Agropecuária

para o 2º turno. Sempre tenho trabalhado muito nessas questões de conservar o meio

ambiente, a sustentabilidade, principalmente na geração de empregos. E esse projeto

foi feito a muitas mãos. Não podemos fazer leis sem ouvir o povo, não podemos fazer

leis  sem  ouvir  a  sociedade.  E  para  esse  projeto  de  construção  de  um  polo  da

fruticultura, realizamos várias audiências públicas.

Quero agradecer também a participação do nosso Secretário de Agricultura Elmiro

Nascimento, que esteve conosco na nossa região sul-mineira debatendo o projeto.

Quero agradecer ao IEF, ao IMA. Tivemos uma audiência importantíssima com os

técnicos da  Emater,  estudando a  viabilidade jurídica  desse projeto  tão importante

para nossa região.

Hoje mesmo, falando com o Prefeito de Senador Amaral, pude dar-lhe a boa notícia

da liberação de R$610.000,00 para a Escola Estadual Maria Vitorino de Souza, que

conseguimos ontem junto à nossa Secretária de Educação. Quero agradecer mais

uma vez à Profa. Ana Lúcia Gazzola a liberação dessa importante planilha. E ainda

lhe dei a notícia de que hoje o nosso projeto estaria na pauta para ser votado em 2º

turno.

Isso é muito importante para a geração de emprego, para a fixação do homem no

campo. Para quem não conhece nossa região sul-mineira, informo que conta com um

fomento  extraordinário,  com  mais  de  15  mil  pessoas  trabalhando  direta  e

indiretamente com a produção de morangos de alta qualidade. Isso ocorre em toda

parte do Sul de Minas, praticamente desde o Leste paulista. Temos hoje a plantação

de morangos, com a instalação de todas as tecnologias.

Quero também, já por antecipação, contar com o apoio de todos os parlamentares

para aprovação desse importante projeto, que será o carro-chefe da nossa economia,

do nosso desenvolvimento,  principalmente na geração de empregos para a nossa

região. Tenho tratado esse assunto com absoluta seriedade. O governo está inserido

neste projeto. Debatemos o tema não somente com o Secretário, mas também com
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todos os segmentos, para que possamos ter um polo forte da fruticultura, que seja

gerador de empregos, que possa ser um capitalizador de renda, de assentamento do

homem no campo e de desenvolvimento regional.

Quero,  Sr.  Presidente,  agradecer  mais  uma  vez  a  participação  de  todos  os

parlamentares que nos acompanham neste Plenário. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,

senhores  Deputados,  caras  Deputadas,  imprensa  e  público  presentes,  quero

cumprimentar, de forma especial, a comunidade de Ouro Branco, de Lafaiete e de

todo o entorno, que está presente acompanhando a tramitação do projeto sobre o

Parque Ouro Branco.

Sr.  Presidente,  faço  este  último  pronunciamento,  desta  tribuna  da  Assembleia

Legislativa  de Minas Gerais,  tendo em vista que,  no dia 20,  encerraremos o ano

legislativo e renunciarei ao mandato para assumir novo compromisso como Prefeito

da cidade de Contagem. Farei deste pronunciamento um momento de despedida e de

agradecimento por essa caminhada, por essa trajetória de seis anos como Deputado

Estadual.

Primeiramente agradeço, de forma muito especial, a todos os mineiros e mineiras,

que nos proporcionaram mandatos parlamentares, tanto o primeiro mandato, como

este  segundo,  em  virtude  da  reeleição.  Agradeço,  de  forma  muito  especial,  aos

eleitores da cidade de Contagem, aos contagenses que sempre foram muito firmes e

atuantes  na  manutenção  deste  mandato  parlamentar.  Agradeço  também  a

importantes regiões de Minas Gerais, que também tiveram significativa participação e

contribuição  na  conquista  do  mandato  parlamentar  e  no  trabalho  que  pudemos

desenvolver nesta Assembleia Legislativa, nesses seis anos.

Agradeço, ainda, de forma muito especial, a toda a região do Vale do Rio Doce.

Essa  região  compreende  cidades  importantes,  como  Virgolândia  e  Governador

Valadares, e outras do entorno, como Coroaci, Peçanha, Nacip Raydan e Santa Maria

do  Suaçuí.  São  cidades  que  sempre  nos  ajudaram e  contribuíram  para  o  nosso

trabalho  na  Assembleia  Legislativa.  No  curso  do  nosso  mandato,  realizamos  um

trabalho nessa região, o qual consideramos positivo, especialmente por melhorar as
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condições de mobilidade e de acesso.

Quando assumimos o mandato em 2005, não tínhamos asfalto interligando várias

daquelas regiões. Por meio do trabalho feito aqui na Assembleia, da cobrança, da

participação e da mobilização, conseguimos agilizar obras importantes do Proacesso.

Várias dessas cidades hoje estão interligadas pelo asfalto  por meio do  Programa

Proacesso.  Ainda  temos  demandas  importantes  especialmente  para  agilizar  o

Caminhos de Minas, que está em andamento. Queremos agradecer também à região

de  Malacacheta,  que  teve  uma grande  participação  também  em  nosso  mandato.

Participamos de lutas importantes em Malacacheta, em Capelinha e em toda a região

do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri.

Também tivemos uma grande participação e um grande trabalho voltado para o

Vale do Aço, de forma muito especial na cidade de Belo Oriente. Belo Oriente é uma

cidade  que  teve  grande  contribuição  e  grande  participação  nesse  trabalho,  na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Oriente, Ipatinga, Coronel Fabriciano e

Santana do Paraíso são cidades em que tivemos a oportunidade de estar presentes e

de desenvolver trabalhos importantes.

Sr.  Presidente,  tive  a  honra,  o  privilégio  e  o  orgulho,  como Deputado  e  como

membro  da  Comissão  de  Participação  Popular,  de  acompanhar  especialmente  o

monitoramento do PPAG, de conhecer todas as regiões de Minas Gerais, de norte a

sul e de leste a oeste, intermediando conflitos e apresentando soluções, soluções

importantes como, por exemplo, a criação e a oficialização da comunidade quilombola

no Município de Conceição do Mato Dentro, a comunidade de Três Barras.

Tivemos a oportunidade também de intermediar um conflito importante na cidade de

Manga, no Norte de Minas, referente à regulamentação do transporte sobre o rio,

utilizando as balsas. Lá estivemos e ajudamos a intermediar esses conflitos. Hoje há

um projeto em tramitação na Casa, que visa justamente a regulamentar o transporte

com  balsas  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Penso  que  essa  é  uma  importante

contribuição. Estivemos em Rio Pardo de Minas, para solucionar conflito; estivemos

várias vezes em nossa gloriosa cidade de Francisco Sá, que hoje tem a eleição do

grande Prefeito Denilsão. Tivemos várias vezes a oportunidade de lá  comparecer.

Estivemos também em diversas cidades, como Montes Claros e Salinas.
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Como membro da Comissão de Educação, Sr.  Presidente, também discutimos o

Plano  Decenal  de  Educação.  Fizemos  encontros  setoriais  e  encontros  regionais,

discutimos com os educadores, com os professores, com o Sind-UTE, com os alunos

e com os pais. Fizemos um amplo debate sobre a educação pública em Minas Gerais

e  tivemos  a  oportunidade  de  aprovar  o  novo  Plano  Decenal  de  Educação.  Sem

dúvida nenhuma foi uma importante contribuição que a Comissão de Educação nos

possibilitou, porque tivemos a oportunidade de ouvir a categoria. Acompanhamos de

perto a importantíssima luta histórica dos professores na defesa do piso nacional. Foi

uma luta importante, uma luta histórica em Minas Gerais, da qual tivemos a honra e o

orgulho de fazer parte.

Aqui  em  Belo  Horizonte  e  na  Região  Metropolitana,  em  Betim,  em  Neves,  em

Esmeraldas, e, de forma muito especial, em Contagem, fizemos esse trabalho com

presença, um trabalho dedicado e sempre muito zeloso a favor do povo de Minas

Gerais. Aprovamos leis que consideramos importantes, como a Lei do Bolsa-Atleta,

uma lei de nossa autoria, que hoje é uma realidade no Estado. Aprovamos também a

lei  de incentivo ao esporte, que visa justamente incentivar  o esporte por  meio do

ICMS.

Ainda ontem, no Plenário desta Casa, aprovamos a Resolução nº 141, do Confaz,

que possibilita  o incentivo ao esporte por meio da redução do ICMS. Legislações

como essa são muito importantes. Tivemos também uma participação fundamental na

criação da lei  que regulamenta o patrimônio vivo de Minas Gerais  e em diversas

outras legislações que consideramos importantes para o povo de Minas Gerais.

Sem dúvida, esta Casa foi uma grande universidade da política, que nos possibilitou

o amadurecimento, a convivência com a diversidade, com a pluralidade de ideias,

com a participação e a força da mobilização popular. Ficamos muito honrados por

estes seis anos em que aqui estivemos, com a oportunidade de aprender e fazer a

favor de Minas Gerais.

Com muito prazer, passo a palavra ao Deputado André Quintão. Durante seis anos,

tive a honra de tê-lo como Presidente da Comissão de Participação Popular. Creio

que essa Comissão é um exemplo e uma referência para o Brasil e para todos os

parlamentos, pois aproxima a Assembleia do povo de Minas Gerais.
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Repito: com muito prazer, concedo aparte ao Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  -  Querido  Deputado  Carlin  Moura,  fiz

questão de aparteá-lo, principalmente por um gesto de reconhecimento. Obviamente,

o tempo é curto e seria absolutamente insuficiente para fazer um balanço de todas as

realizações e iniciativas que V. Exa. teve no Plenário, nas comissões e principalmente

na  Comissão  de  Participação  Popular.  Mas  quero  dar  testemunho  da  sua

assiduidade, capacidade e intensidade de trabalho. Não tenho dúvida em afirmar que,

se V. Exa. não tivesse integrado a Comissão de Participação Popular nestes seis

anos, não teríamos obtido tão bons resultados. Aliás, foi  um trabalho coletivo com

outros Deputados desta Casa. Faço questão de registrar, neste curto tempo, que V.

Exa. é um dos maiores responsáveis pelas conquistas da Comissão de Participação

Popular, do Parlamento Jovem e das revisões e discussões do Plano Plurianual e das

inúmeras audiências nas várias regiões de Minas Gerais.

Sou muito grato a V. Exa. pela solidariedade no trabalho. O companheiro sempre

esteve  onde  a  Comissão  precisa  estar  e  supriu  as  nossas  lacunas  em  vista  de

agendas múltiplas. Ficamos até com uma dor no coração. A verdade é que V. Exa.

terá agora uma longa e desafiante caminhada à frente da Prefeitura de uma das

cidades mais importantes de Minas Gerais. Tenho a certeza de que fará isso com

muita competência, mas deixa um vazio na Assembleia, particularmente em nossa

Comissão.

Espero que Deus ilumine muito sua trajetória nesse novo desafio. Fica aqui este

reconhecimento público pelo seu trabalho.

O Deputado Carlin Moura* - Eu lhe agradeço, Deputado André Quintão. V. Exa.,

além de um grande companheiro e amigo, foi sempre um grande professor da boa

convivência e do diálogo. Não é à toa que, junto com o Deputado Duarte Bechir, V.

Exa. foi eleito o melhor Deputado desta Casa. Isso ocorreu pela sua capacidade de

diálogo, de trabalho e de presença. Para nós foi motivo de muito orgulho trabalhar

durante seis anos ao lado de V. Exa. e dos demais companheiros e companheiras da

Comissão de Participação Popular.

Com muito  orgulho,  concedo um aparte  ao  grande  Presidente  da  Comissão de

Educação, Deputado Bosco. Essa Comissão tem um grande papel e uma importante
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função nesta Casa Legislativa.

O Deputado Bosco está em seu primeiro mandato,  mas,  com muita maestria  e

capacidade, desempenha um papel importante à frente da Comissão de Educação. V.

Exa. também tem sido um grande companheiro, um grande aliado nos trabalhos da

Assembleia Legislativa. Com muito prazer, concedo-lhe aparte.

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)*  -  Prezado  amigo  Deputado  Carlin  Moura,

companheiro, parceiro e daqui a pouco efetivamente Prefeito da grande Contagem,

cidade importante não apenas para a Região Metropolitana, mas para Minas Gerais.

Em breves palavras, manifesto minha alegria, satisfação e honradez por ter tido a

grande  oportunidade  de  conviver  com  V.  Exa.  durante  dois  anos  na  Assembleia.

Quando aqui cheguei, no ano passado, de certa forma ainda tímido, a primeira vez

que  usei  o  microfone  foi  na  presença  de  V.  Exa.  Lembro-me  muito  bem  desse

momento, que ficou marcado, tendo em vista ser a nossa primeira participação ao

vivo nesta Casa. De lá para cá, tivemos uma convivência muito harmônica, sobretudo

por  ter  a grande oportunidade de estarmos juntos numa comissão tão importante,

como V. Exa. disse, a Comissão de Educação. Essa Comissão nos permitiu discutir

temas  fundamentais,  realizar  inúmeras  audiências  na  Assembleia  e  fora  daqui.

Gostaria de ressaltar duas audiências marcantes. Uma delas foi solicitada por V. Exa.

e realizada na comunidade da Petrovale, onde encontramos pessoas sem esperança,

rebeldes,  porque  lutavam  há  muitos  anos  pela  construção  de  uma  escola.  O

Deputado  Carlin  Moura  provocou  esse  encontro,  que  resultou  na  efetivação  do

projeto de construção dessa nova escola. A outra audiência foi realizada no Caic do

Laguna,  na  sua  Contagem,  e  ficou  marcada.  Chegamos  lá  e  encontramos  uma

comunidade aflita,  pedindo socorro, sobretudo em virtude da violência que ocorria

nessa escola, com depredações. Mais uma vez, com a participação de V. Exa. e seu

destemor, a história do Caic do Laguna passou a ser outra. Várias outras audiências

que se realizaram neste Estado afora e aqui na Assembleia contaram efetivamente

com sua contribuição.

Lembro-me muito bem de que no ano passado, quando enfrentamos uma greve de

112 dias, a Comissão de Educação foi importantíssima para restabelecer o diálogo

entre o governo e o Sind-UTE. E V.  Exa.  esteve presente ajudando na condução
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desse diálogo, na construção de uma ponte que culminou com um acordo e o final da

greve.

Deputado Carlin Moura, mais do que um Presidente da Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia, estou aqui como um amigo seu. Quero parabenizá-lo por todo o

trabalho que V. Exa. realizou, na Assembleia, durante estes seis anos, não só em prol

de Contagem, pois sabemos que o povo do Norte de Minas conhece as suas ações.

Sem dúvida alguma, a comunidade do Sul  de Minas,  do Triângulo e de todas as

regiões de Minas Gerais conhecem e já participaram de ações ligadas ao trabalho do

Deputado Carlin Moura.

Na  verdade,  Deputado  Carlin  Moura,  V.  Exa.  foi  muito  feliz,  ao  dizer  que  a

Assembleia  é  uma  universidade  de  pós-graduação  de  políticos  do  bem,

comprometidos com a transformação da sociedade e com o engrandecimento das

pessoas.  Só que,  antes  de  chegar  a  esta  universidade,  V.  Exa.  passou por  uma

escola muito importante no início de sua carreira política, onde também fez história,

que foi a Câmara Municipal de Contagem. Com certeza, V. Exa. está preparado para

enfrentar os desafios e, sobretudo, para conduzir os destinos do nosso povo, do seu

povo em Contagem. Que Deus o abençoe e o ilumine para que V. Exa., como Prefeito

de Contagem, possa atuar da mesma forma como o fez aqui, na Assembleia, e na

Câmara  Municipal  de  Contagem!  Que  V.  Exa.  continue  sendo  um  político  de

referência do Estado de Minas Gerais! Receba os nossos cumprimentos. Parabéns!

Aproveito a oportunidade para saudar o povo de Ouro Branco que veio fazer sua

manifestação democrática e demonstrar sua preocupação em relação ao Projeto de

Lei nº 3.405. Podem ter a certeza de que todos os Deputados desta Casa terão muita

cautela e muito zelo na avaliação desse projeto de vocês.

Deputado Carlin Moura, que Deus o abençoe e o ilumine! Muito sucesso.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Bosco. Sem dúvida alguma,

a  Câmara  Municipal  é  uma  grande  escola.  Como  Prefeito  de  Contagem,

precisaremos muito da parceria da Comissão de Educação,  Ciência e Tecnologia,

para  continuarmos  valorizando  a  educação de Contagem  e para  conseguirmos  o

propósito da reabertura de todas as unidades da Funec em nosso Município.

É com muito prazer que concedo aparte ao Deputado Anselmo José Domingos,
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grande colega, nosso vizinho do Barreiro, que tem andado ao nosso lado na cidade

de Contagem.

O Deputado Anselmo José Domingos (em aparte)* - Muito obrigado. Boa tarde, Sr.

Presidente e prezados colegas.

Deputado  Carlin  Moura,  é  um  grande  prazer  estar  aqui  ouvindo  o  seu

pronunciamento  de  despedida  desta  Casa.  Até  o  momento,  V.  Exa.  teve  uma

trajetória  brilhante  como  advogado  em  Contagem  e  em  Minas  Gerais,  e  como

Vereador,  como  eu.  O  Deputado  Bosco  e  muitos  de  nós  aqui  passamos  pelas

Câmaras Municipais do nosso Estado, onde aprendemos uma lição especial.  Vejo

que essa experiência encheu V. Exa. de muita energia para trabalhar nesta Casa.

Quando cheguei aqui, comecei a acompanhar sua atuação e logo notei que V. Exa.

tinha uma inteligência diferenciada, que era uma pessoa com o dom da mediação, do

diálogo e da conversa com cada um dos colegas. Porém, V. Exa. também tem uma

posição firme, defende as ideias em que acredita e as leva à frente.

Por  isso  entendo que a  Assembleia  Legislativa  do  Estado de  Minas  Gerais  vai

perder um grande Deputado. Talvez um dos melhores que já passou por esta Casa.

Todos  os  dias  eu  observava  sua  atuação  quando  passava  por  este  Plenário  e

também nas Comissões,  nas  audiências  públicas,  como a  que  fizemos  no Bairro

Industrial para tratar da questão do ônibus, que foi um sofrimento para a comunidade.

Vi  cada  uma  de  suas  atuações  e  posso  dizer  com  muita  tranquilidade  que

perderemos alguns colegas Deputados - sempre haverá mudanças nesta Casa, que é

a Casa da temporariedade. Mas tenho certeza de que V. Exa. deixará um rastro, por

ter sido um dos melhores Deputados que por aqui passou. Esta Casa sentirá sua falta

nos próximos dois anos. Sei também que Contagem ganhará muito, que todo esse

tempo de experiência que V. Exa. adquiriu na vida pública, na sua atividade, no litígio,

vai lhe dar condições de dirigir bem a cidade.

Por isso também acreditamos, desde o início, na sua candidatura e em seu nome

como o  melhor  para  conduzir  Contagem. E assim  foi.  V.  Exa.  teve  uma atuação

brilhante  na  outra  eleição  e  agora  o  povo  confiou  essa missão a  V.  Exa.  Tenho

certeza  de  que  V.  Exa.  a  cumprirá  bem.  Nós,  desta  Casa,  também  o estaremos

auxiliando e apoiando, porque Contagem é um dos Municípios mais importantes do
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Brasil e merece a administração que terá. Tenho certeza de que essa administração

também será coroada nesses quatro anos.

Muito sucesso em Contagem. A falta que sentiremos de V. Exa. aqui se refletirá no

bom trabalho que será feito nessa cidade. Tenho certeza de que continuaremos com

essa belíssima convivência. Muito obrigado,  parabéns e sucesso, Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputado Anselmo José Domingos.

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  à  Deputada  Luzia  Ferreira,  nossa  ilustre

comandante.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Deputado Carlin Moura, sou sua fã. Já o

admirava antes de chegar aqui pela sua combatividade e coerência e pelo seu jeito

de fazer política. V. Exa. sempre foi muito compromissado com nosso povo, com os

trabalhadores, o que é marca sua e do seu partido,  o PCdoB. Sei  que V.  Exa. é

desses  jovens que já  tem uma marca na história  de  Minas  Gerais.  Isso  é  muito

importante, porque a política se renova fundamentalmente pelas ideias, mas também

pela faixa etária. É uma questão geracional, quem chega tem esse entusiasmo, tem

mais pressa e faz as coisas acontecerem também com mais rapidez. V. Exa. é um

jovem,  mas  já  deu  muita  contribuição  às  políticas  públicas  do  Estado,  para  a

construção de um Estado com mais possibilidades e igualdade.

Acho que ser Prefeito de Contagem para V. Exa. é um grande desafio, mas acho

também que a cidade tem muito a ver com os seus compromissos e com sua história.

Contagem tem uma forte base operária de trabalhadores e, portanto, precisa também

de  um  Prefeito  que  governe  com  o  olhar  de  sempre  diminuir  as  desigualdades,

distribuir renda e aproximar as pessoas de uma vida mais digna. Contagem tem a sua

cara, V. Exa. vai ficar muito à vontade.

V.  Exa.  vai  enfrentar  no  dia  a  dia  desafios  talvez  mais  urgentes  que  os  do

Parlamento, haverá problemas que, às vezes, não podem esperar. V. Exa. será mais

cobrado também por seus eleitores, porque o Executivo traz essa responsabilidade

de se resolver o problema de forma imediata. O que está incomodando o cidadão, em

qualquer área de sua existência, está no plano municipal. Mas sei que V. Exa. dará

conta porque teve habilidade para formar uma ampla frente para ganhar as eleições.
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V. Exa.  rompeu preconceitos  de  apoios  políticos,  construiu a possibilidade de um

apoio amplo para ganhar e, com certeza, terá também um apoio amplo não só na

sociedade, mas também nas forças políticas que atuam na cidade. Isso o ajudará a

cumprir esse desafio de governar essa cidade, que tem importância política e peso

em nosso Estado.

Desejo-lhe  sucesso.  Espero  que  nos  convide  para  tomar  um  cafezinho  no  seu

gabinete. Um beijo.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Muito  obrigado,  Deputada  Luzia  Ferreira.  Sempre

inspirado nesse bom exemplo de V. Exa., no nosso próximo governo priorizaremos e

valorizaremos  a  participação  feminina  à  frente  da  gestão,  à  frente  de  cargos

importantes na administração de Contagem. A mulher contribui muito para o avanço

do País e de nossa sociedade. A senhora está de parabéns, é um exemplo para todos

nós. E já está convidada para tomar um cafezinho no Palácio do Registro.

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  Deputado  Bonifácio  Mourão,  Líder  do

Governo, outra sumidade de Minas Gerais e um dos políticos mais brilhantes que

este Estado já produziu.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Carlin Moura, estou lendo

aqui a pauta de hoje e vejo que V. Exa., até a sua despedida, inclusive, entra com

projetos de interesse muito grande para Minas Gerais. Estamos aqui discutindo em

segundo turno o projeto de V. Exa., que cria a política estadual sobre os cuidados

com a saúde em relação ao uso do computador e fixa outras providências. V. Exa.

demonstra a sua preocupação com os jovens, com as crianças, que tanto lidam com

o computador,  com os profissionais  de um modo geral  que lidam também com o

computador. Essa é uma das marcas de V. Exa. em toda a sua caminhada ao longo

de sua trajetória aqui na Assembleia Legislativa.

Lembro  aqui,  como  uma  pessoa  da  sua  região,  que  honra  tem  a  sua  terra,

Virgolândia, em ver um filho, de origem humilde, com vida sacrificada, chegar a ser

Prefeito de um Município da dimensão de Contagem, ainda mais com uma vitória tão

maiúscula, com mais de 100 mil votos de diferença. Com certeza, não só Virgolândia,

mas toda a nossa região do Vale do Rio Doce se orgulha de você.

Nós, com a experiência de Prefeito por duas vezes, queremos desejar-lhe muitas
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felicidades e muitas realizações. Sabemos dos desafios que encontrará pela frente,

mas tenho certeza de que, num balanço entre os problemas e as vitórias, dirá, ao

final do seu último dia de mandato, que valeu pena.

V.  Exa.  nos ajudou muito,  inclusive na Comissão Especial  da Dívida Pública de

Minas Gerais.  Trouxe gente de Contagem, o Secretário  da Fazenda,  para falar  a

respeito da situação daquele Município, quem sabe já adivinhando que seria um dia

Prefeito  daquela  cidade,  mas  não  foi  com  esse  objetivo,  sei  disso,  foi  visando

enfrentar as dificuldades que o seu Município vive e as dificuldades que todos os

Municípios  e  os  Estados  brasileiros  também  vivem.  É  por  isso  que  está  sendo

aparteado por colegas de todos os partidos, que respeitam a sua trajetória. Juntos

estamos fazendo votos  e  nos  colocando  à  disposição para  ajudar  a  ser  um dos

grandes Prefeitos da história desse grande Município de Contagem. Muito obrigado,

felicidades a V. Exa.

O Deputado Carlin  Moura* -  Obrigado,  ilustre Deputado Bonifácio Mourão.  Sem

dúvida alguma, nós que nascemos nas montanhas do Vale do Rio Doce aprendemos,

desde cedo, o valor do trabalho e do respeito ao outro. Esse é o maior valor que

adquirimos desde a nossa infância. Vamos levá-lo ao pé da letra em toda a nossa

trajetória de vida pública.

Quero dizer a V. Exa. que estaremos sempre pautados nesse brilhante trabalho que

a Assembleia Legislativa de Minas fez para pleitear a renegociação da dívida pública

dos  Estados e dos  Municípios.  Isso é  uma meta,  um propósito  fundamental  para

todos os Municípios e Estados brasileiros, para se construir um País mais digno, mais

republicano, em que as riquezas sejam mais bem compartilhadas entre os entes da

federação. Vamos sempre estar aqui reforçando essa luta em defesa de maior justiça

na renegociação da dívida.

Com muito prazer, concedo aparte ao jovem Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado,  Prefeito  Carlin

Moura. Estava inscrito na sequência, mas abri mão, pois não poderia ser diferente por

se tratar de um momento muito especial para V. Exa.

Bem  como  os  colegas  o  fizeram  anteriormente,  reitero-lhe  os  cumprimentos  e

desejo-lhe muito sucesso na nova missão.
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Sabemos da sua liderança, da sua história, do seu trabalho de dignidade, de luta,

de todas as qualidades que tem como pessoa e de toda a sua formação política.

Desejo-lhe muito sucesso, bem como a sua equipe e a todos.

A administração pública é difícil, mas tenho certeza de que V. Exa. fará uma gestão

baseada nos  princípios  da  moralidade,  da  legalidade e  da  transparência,  em  um

governo democrático, ético e participativo. Tenho a honra de ter convivido com V. Exa.

nesta Casa, na atual legislatura, e de ter  sido relator em importantes matérias de

iniciativa de V. Exa., na área da cultura, como a Lei do Patrimônio Vivo, e em tantas

outras áreas, sempre em benefício da nossa população.

Ao parabenizá-lo, aproveito para parabenizar também o Vereador Paulo Prado, que

esteve com V. Exa. em todo esse processo e coordenou importantes lutas, como a

que travamos em Contagem e em todo o Estado pela redução das tarifas de energia

elétrica. Lembro que o Deputado Federal Weliton Prado conseguiu aprovar projeto de

decreto  legislativo  na  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  da  Câmara  dos

Deputados,  matéria  que  tramita  em  regime  de  urgência  naquela  Casa,  com  o

apoiamento  de  mais  de  300  parlamentares,  e  que  visa  restituir  ao  bolso  dos

consumidores  os  valores  cobrados  indevidamente  no  período  de  2002  a  2009,

quando houve um erro no método de se fazer o cálculo da tarifa de energia elétrica

no Brasil. Essa proposição é fruto também da CPI da Energia Elétrica, da qual fui

membro,  que  encaminhou  essa  denúncia  ao  Tribunal  de  Contas  da  União,  que

detectou o erro. Foram cobrados a mais R$7.000.000.000,00 - R$1.000.000.000,00

ao  ano,  de  2002  a  2009.  A correção  que  conseguimos  fazer  a  partir  de  2009

realmente foi um avanço, mas, infelizmente, a população ainda não teve ressarcidos

esses  valores  que  somam  mais  de  R$7.000.000.000,00,  sem  a  correção.  É

lamentável.

Certamente, V. Exa., que sempre nos apoiou em todas as causas populares e em

todas as lutas em defesa do consumidor e da população, apoia agora a nossa luta

pela  redução  da  tarifa  de  energia  elétrica.  Infelizmente,  lideranças  do  Estado  de

Minas Gerais que controlam a Cemig não aceitaram as regras postas pela Presidenta

Dilma, e a redução que conseguimos, que poderia ultrapassar os 20%, foi de apenas

16%. Mas vamos continuar na luta para atingir a nossa meta e fazer justiça com o
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povo de Minas Gerais.

Mas vou deixar para me aprofundar nessa discussão em outro momento. Agora,

quero apenas saudar V. Exa., agradecer o apoio que nos deu em todas as nossas

lutas,  parabenizar  V.  Exa.  e  sua  equipe,  desejando  sucesso  em  sua  gestão  e

deixando à disposição de V. Exa. o nosso mandato e o mandato do Deputado Weliton

Prado,  para  que  possamos  continuar  contribuindo  com  o  crescimento  e  o

desenvolvimento de Contagem, não só do ponto de vista econômico, mas também

social, com inclusão social e distribuição de renda.

Falando em nome de toda a bancada do PT, quero deixar a nossa solidariedade e

desejo de sucesso, para que possamos fazer de Contagem uma cidade melhor para

se viver,  com qualidade de vida,  educação,  dignidade e  mais  acesso às políticas

públicas. Parabéns, Deputado Carlin Moura. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Quero agradecer ao Deputado Elismar Prado e a toda

a  família  Prado  -  Liza  e  Weliton.  Aproveito  para  parabenizá-los  pela  eleição  do

Vereador Paulo Prado. Contagem também terá um Prado - lutador, combativo e muito

parceiro da comunidade.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)*  -  Pronuncio-me  em  um  minuto,

Deputado Carlin Moura. Eu gostaria de parabenizar V. Exa. pela sua permanência

neste  Plenário.  Quando  V.  Exa.  aqui  chegou,  com  certeza  se  impôs  pela  sua

inteligência,  pela  sua  sensibilidade  e,  principalmente,  pela  sua  lealdade  e

companheirismo com todos os parlamentares. E V. Exa. hoje, do alto dessa tribuna,

despede-se para um voo maior, para governar a sua querida Contagem. Durante o

período em que aqui esteve, V. Exa., que tive o prazer de ter como companheiro na

Comissão de Educação, deu provas e mostras de muito trabalho e conhecimento,

como grande professor que é, de grandes projetos para Minas. Desejo a V. Exa. que

seu governo seja abençoado, que seu trabalho seja profícuo, tão profícuo quanto foi

como parlamentar. Que Deus acompanhe V. Exa. no seu governo, com prosperidade,

para uma convivência salutar, para que propicie a todos da sua querida terra muita

saúde, prosperidade, harmonia e paz. Felicidades. Foi um prazer enorme tê-lo aqui

na nossa Assembleia.
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O Deputado Carlin Moura* - Amém. Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)  - Deputado Carlin Moura, quero

apenas  testemunhar  neste  momento  a  sua  contribuição  relevante  para  tornar  a

Assembleia Legislativa melhor, Assembleia que, ao longo dos anos, vem melhorando

continuadamente.  Os que aqui  chegam têm sempre  algo  a oferecer,  e  a  receber

também, da Assembleia Legislativa, como a experiência,  a contribuição efetiva de

uma estrutura  de  consultoria  exemplar  e  altamente capacitada.  Mas entre os  que

mais contribuíram, que muito contribuíram com a construção do Parlamento, como a

estrutura do Estado Democrático de Direito, de justiça, de transparência, V. Exa. se

destaca  nesse  cenário.  Então,  quero  parabenizá-lo  pela  brilhante  contribuição  e

destacar também sua importante contribuição na nossa comissão da dívida, trazendo

pessoas para compor e trazer para a Assembleia Legislativa reflexões importantes

sobre um dos temas que atormenta o presente e o futuro do nosso Estado, que nos

coloca diante dos desafios e dos dados que nos foram apresentados, porém numa

situação de podermos e de devermos enfrentar tal situação. Trata-se de uma questão

ética. Nós podemos, devemos, e é preciso querer enfrentar tal situação da maneira

mais ampla possível, e sua contribuição foi muito importante.

Foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Sou muito grato por essa convivência e

quero  desejar  tudo  de  bom  não  só  a  V.  Exa.,  porque  sei  que  seu  trabalho  em

Contagem será  de grandes desafios,  de exigência,  de dedicação física,  mental  e

intelectual muito grande, de dedicar seu coração e mente em favor de Contagem,

mas desejo também que toda a sua inteligência, seu esforço, seu trabalho em favor

do povo contagense coloque Contagem num patamar mais elevado. Como V. Exa.

contribuiu  para  a  Assembleia  Legislativa,  que  possa  também  contribuir  para  que

Contagem,  ao  final  do  seu  tempo  de  trabalho,  seja  uma  cidade  ainda  melhor.

Parabéns e sucesso para V. Exa.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte) - Deputado Carlin Moura, eu também não

poderia furtar-me a saudá-lo neste momento. Eu, que estou aqui há pouco tempo,
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aprendi  a  admirá-lo.  Sempre  tem  como  escopo  a  ponderação,  a  sobriedade,  a

serenidade acima de tudo. Pode ter  a certeza de que V. Exa. ganhou um grande

admirador aqui, neste meu curto período no Parlamento.

Desejo que V. Exa. seja feliz nessa nova empreitada. Que Deus o abençoe! Leve

para Contagem seu carisma, sua ponderação, essas virtudes que hoje são difíceis de

encontrar  num  político,  deixando  sempre  as  querelas  políticas  e  primando  pelos

interesses dos mais carentes, da população que verdadeiramente necessita. V. Exa.

tem aqui um grande amigo, um grande admirador. Vá com Deus!

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, amém.

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  Presidente  da  Comissão  de  Justiça,

Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Quero agradecer ao Deputado Carlin

Moura  a  oportunidade  de  me  manifestar  neste  momento.  Não  fiz  a  intervenção

diretamente para não tumultuar o raciocínio de V. Exa. nem dos colegas, mas me

sinto no dever de tornar  pública aqui  uma experiência que vivi  há 30 anos.  Uma

pessoa com experiência política me disse, naquela ocasião, que, para ser Prefeito,

três virtudes eu tinha de ter: humildade, para compreender as discussões e, às vezes,

recuar; honestidade, que é dever de qualquer cidadão; e determinação, para saber o

que quer, quando fazer, aonde chegar e qual o objetivo da atuação. Em razão disso

me senti no dever de dizer a V. Exa. que vislumbro as três qualidades no Deputado

Carlin Moura, futuro Prefeito de Contagem. Portanto, será um Prefeito de sucesso

para uma cidade feliz. Seja feliz, é o que desejo!

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Sebastião Costa. Com muito

prazer, concedo um aparte ao Deputado Hely Tarqüínio.

O  Deputado  Hely  Tarqüínio  (em  aparte)  -  Nesta  hora  em  que  V.  Exa.  está  se

despedindo  do  Parlamento,  pode  estar  certo  de  que  está  deixando  uma história

escrita  nos  anais  desta  Casa,  exemplo  para  todos  nós.  V.  Exa.,  como Vereador,

menino humilde que cresceu, extrapolou o mapa, veio para sua querida Contagem, lá

se  tornando  Vereador.  Depois  assumiu  o  cargo  de  Deputado.  Agora,  em  disputa

acirrada e difícil,  V.  Exa.,  com sua inteligência, sua sabedoria,  sua coragem, com

essa tríade, alcançou o ponto mais alto, que é exatamente a condição de Prefeito,



2046
____________________________________________________________________________

para dirigir os destinos do seu povo, com o qual V. Exa. tem sobretudo identificação,

inspirado  no  seu  espírito  republicano,  que  mostra  aqui  todo  dia.  Vemos  o  seu

cuidado, a sua ética republicana, o cuidado com a coisa pública, como demonstra no

Legislativo, ao elaborar as leis, buscando a dialética do equilíbrio, buscando entre as

divergências que vivemos aqui todos os dias o equilíbrio necessário para orientar e

ser  luz  para  todos  nós.  Pode  estar  certo  de  que  V.  Exa.  passa  a  ser  aqui  um

paradigma para todos nós, com o seu discernimento e a sua capacidade de cumprir

republicanamente,  constitucionalmente,  o  seu  mandato  de  Prefeito,  com  a

democracia e o Estado de Direito, que tanto prega e de que tanto dá o exemplo.

Que V. Exa. seja feliz e que faça o povo de Contagem um pouco menos sofrido e

muito mais feliz. Deus abençoe sua vida e lhe dê muita saúde! Felicidades a V. Exa.

Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Amém. Obrigado, Deputado Hely Tarqüínio. Com muito

prazer,  concedo  um  aparte  ao  nosso  ilustre  Secretário  da  Assembleia,  Deputado

Dilzon Melo.

O Deputado Dilzon Melo (em aparte) - Deputado Carlin Moura, só pedirei que Deus

o abençoe e o proteja à frente da Prefeitura, que é um grande desafio. Eu dizia ao

Deputado Délio Malheiros que os desafios no Executivo são muito maiores. Quero

falar em meu nome e no de todos os Deputados do meu partido, PTB, que o apoiou e

que  lhe  dará  um  amplo  apoio  em  Contagem,  porque  todos  nós  temos  um

compromisso com essa cidade. Não tenho dúvida de que V. Exa. terá um grande

sucesso, porque a sua trajetória na Casa já falou por si só. A sua história, que V. Exa.

fez, pelas suas intervenções e pelos seus projetos, me dão a certeza de que fará uma

ótima administração em Contagem, que é âncora de nosso Estado, em indústria, em

produtividade.

Quero  pedir  que  Deus  o  abençoe,  porque  é  preciso,  além  de  tudo,  paciência.

Legislativo é bom, mas ser do Poder Executivo é às vezes padecer no inferno, porque

todo o mundo sabe, a cada momento, o que o Prefeito faz e como encontrá-lo. Que V.

Exa. tenha a paciência necessária para fazer a felicidade do povo de Contagem.

Digo que Deus não dá mais sacrifício do que podemos suportar, e V. Exa. suportará

essa carga. Para que ganhemos a salvação, temos de ser felizes e fazer os outros
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felizes. Faça Contagem feliz, porque ela merece o Prefeito que elegeu, e certamente

V. Exa. terá uma equipe da melhor qualidade para trabalhar e renovar esse Município.

Deus o abençoe!

O Deputado Carlin Moura* - Amém. Obrigado, Deputado Dilzon Melo. Com muito

prazer, concedo um aparte ao Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Deputado  Carlin  Moura,  V.  Exa.  está

experimentando hoje a alegria do reconhecimento dos pares desta Casa para com V.

Exa., claro, principalmente para com o trabalho que V. Exa. plantou no Legislativo

mineiro.

De coração, desejo-lhe muito sucesso nessa importante missão que se iniciará a

partir de 1º de janeiro. Aqui, ao meu lado, encontra-se o Deputado Ivair Nogueira, que

foi Prefeito de Betim. Sei que, ao contribuir com Contagem, a vida espera de V. Exa.

novos e maiores desafios.  Certamente esta Casa estará pronta para  recebê-lo e,

quem sabe, a Câmara Federal - quer dizer, onde V. Exa., Carlin Moura, nosso querido

amigo, puder chegar com sua capacidade e humildade.

Ao finalizar os parabéns a V. Exa., permita-me saudar os amigos de Ouro Branco,

essa terra que também aprendi a amar e respeitar. Está aqui a Vereadora Branca, o

maior  e  melhor  desempenho  do  PMN  no  Estado  em  relação  a  números  de

Vereadores eleitos. A Liderança dela foi em Ouro Branco - aliás, ela está aqui com o

marido Wilson. Queria cumprimentar também o Vereador Alexandre, do PMN, e ainda

saudar o Charlinho e a Nilma, Vereadores recentemente eleitos e, é claro, a Vice-

Prefeita Valéria, que está também engrossando fileiras com a equipe de Ouro Branco.

Sejam bem-vindos a esta Casa! Obrigado pelo carinho. Levem o abraço deste amigo

e Deputado Duarte. Um abraço a todos! Parabéns, Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputado Duarte Bechir. Com muito prazer,

concedo  aparte  ao  ilustre  Deputado  Délio  Malheiros,  Vice-Prefeito  eleito  de  Belo

Horizonte.

O  Deputado  Délio  Malheiros  (em  aparte)  -  Deputado  Carlin  Moura,  a  minha

convivência com V. Exa. aqui rendeu inúmeros frutos. Tenho certeza de que mesmo

eu,  na  modesta  condição  de  Vice-Prefeito  de  Belo  Horizonte,  haverei  de  ter  um

estreito relacionamento com V. Exa., Prefeito de Contagem, uma das cidades mais
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importantes  de Minas e do Brasil.  V.  Exa.  irá  enfrentar  os  desafios  do Executivo.

Como eu, V. Exa. está deixando esta Casa que nos dá toda a estrutura de trabalho,

com  o  seu  corpo  funcional  de  alta  categoria  e  os  colegas  Deputados  que  têm

procurado  atender  ao  interesse  público.  Estamos  deixando  uma  Casa  da  qual

sentiremos muita saudade, especialmente eu, Deputado, que estou aqui há 25 anos,

até  como  funcionário  concursado.  Saí  temporariamente  para  a  Câmara  dos

Vereadores e retornei a esta Casa como Deputado. E agora, assim como V. Exa.,

estamos saindo da Assembleia, de onde levaremos o melhor que aprendemos. Com

seu espírito público e sua grandeza no trato da coisa pública, assim como com sua

visão de mundo do ponto de vista humanitário e técnico, sei que V. Exa. transformará

Contagem de maneira a obter o reconhecimento daquela população. Conte com este

Deputado! Sei que participaremos de muitos eventos juntos. Temos certeza de que,

se a Assembleia perde de um lado, o Município de Contagem ganha do outro.

Parabenizo V. Exa. pelo desempenho do seu mandato e por sua eleição. Tenha

êxito permanentemente no exercício do Executivo Municipal.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Délio Malheiros. Tenho plena

consciência de que não é possível governar essa grande cidade de Contagem sem

uma convergência metropolitana e de forma muito sintonizada com Belo Horizonte,

Betim e as demais cidades que compõem a região metropolitana. Precisaremos de

muito diálogo e muita parceria.

Com muito prazer,  concedo aparte ao nosso Deputado Ivair  Nogueira, da nossa

querida cidade de Betim.

O Deputado Ivair Nogueira (em aparte) - Obrigado, Prefeito.  Quero justificar que

estamos vindo agora de uma eleição do Executivo Estadual do PMDB. Deputado, em

nome da bancada estadual  desse partido  e dos  companheiros  do  nosso  glorioso

PMDB, trago o nosso abraço. Desejamos que, à frente da Prefeitura Municipal de

Contagem, V. Exa. ponha em prática tudo aquilo que teve oportunidade de pôr no

desenrolar dos seus mandatos nesta Casa. Além disso, que, com sua habilidade e

competência, traga para o povo de Contagem melhores dias e um desenvolvimento

com qualidade de vida.

Tenho certeza de que são grandes os desafios que V. Exa. tem hoje não só no
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transporte,  na  questão  do  metrô,  na  integração  Betim,  Contagem  e  Ibirité  e  nos

Municípios que fazem divisa com Contagem. Realmente, com a sua sabedoria e o

apoio  desta  Casa,  V.  Exa.  saberá  fazer  uma grande  administração  e  certamente

estará olhando principalmente para os menos favorecidos e os principais problemas

que Contagem tem hoje para serem resolvidos.

Em nome da Bancada do PMDB, quero dizer-lhe que desejamos que V. Exa. seja

muito feliz, que coloque em prática toda a sua competência e habilidade. Que Deus o

abençoe  nessa  jornada  nada  fácil.  V.  Exa.  será  um  grande  Prefeito  e  terá  o

reconhecimento do povo de Minas Gerais. Não será apenas Prefeito de Contagem,

mas vai também ajudar na conurbação que existe na Região Metropolitana de Belo

Horizonte,  discutindo  os  principais  problemas  que  envolvem  principalmente  os

Municípios de Contagem e Betim, como o rodoanel, a via expressa, o metrô e tantos

outros.

Tenho certeza  de que V.  Exa.  entrará  para  a  história  como grande  Prefeito  de

Contagem, porque soube plantar, não apenas na juventude, mas também em toda a

sociedade de Contagem. Não foi à toa que a sua vitória veio a calhar, foi com muita

competência.  Que  V.  Exa.  administre  por  quatro,  quem  sabe  oito  anos,  pois  os

cidadãos de Contagem o esperam para fazer uma grande gestão. Parabéns e que

Deus o ilumine.

O Deputado Carlin Moura - Obrigado, Deputado Ivair  Nogueira. O PMDB foi um

parceiro de primeira hora e, sem dúvida alguma, terá um papel importantíssimo na

condução dos rumos de Contagem, sempre voltado para essa especial parceria com

Betim. Contagem e Betim são cidades irmãs, com características muito próprias e

próximas.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Fábio Cherem.

O  Deputado  Fábio  Cherem  (em  aparte)*  -  Deputado  Carlin  Moura,  foi  com

satisfação que cheguei a esta Casa e um dos primeiros Deputados com quem pude

conversar e trocar ideias foi V. Exa. Na ocasião, não poderia imaginar sua trajetória

de lutas, como Vereador, candidato a Prefeito que já havia sido e Deputado, nesta

Casa.  Não  poderia  imaginar,  na  expressão  bonachona,  no  companheiro  que  me

recebia, essa firmeza de caráter e de determinação que o levaram a ter sucesso, com
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65%,  quase  66%  dos  votos  para  a  Prefeitura  de  Contagem.  Foi  uma  eleição

duríssima. A campanha para a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores é

totalmente diferente  da campanha para eleição de Prefeito,  majoritária,  em que o

candidato é alvo de tudo, e a relação é pessoal com cada eleitor.

Na determinação que descobri em V. Exa., ao longo da nossa convivência, está a

minha convicção de que a Prefeitura de Contagem terá um Prefeito valioso, que sabe

compartilhar decisões, trabalhar em grupo. Agora terá uma experiência diferente da

que teve na Assembleia, onde V. Exa. tem 76 companheiros; lá o Prefeito não tem

companheiro nenhum; está sentado sozinho na cadeira e tem de decidir. Mas tenho

convicção de que V. Exa., com o espírito firme que lhe caracteriza, saberá administrar

Contagem com muito sucesso. Que Deus o abençoe.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Obrigado,  Deputado.  Com  muito  prazer,  concedo

aparte ao Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura.

Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas aos amigos de Ouro Branco, cidade dos

“campi” avançados da Universidade Federal de São João del-Rei, onde leciono há

muitos anos.

Em segundo lugar, quero cumprimentá-lo. Nesse cumprimento, quero lembrar que

V. Exa. fez e faz diferença no Parlamento mineiro. Tivemos, aqui, não embates, mas

debates,  discussões  políticas,  ideológicas,  sempre  com  respeito  mútuo.  Ao  longo

desses anos, V. Exa. deu uma contribuição enorme ao povo mineiro, a esta Casa

Legislativa,  atuando  de  forma  expressiva  nas  comissões,  no  Plenário  e  nas

audiências públicas. Agora, Contagem terá uma pessoa voltada para o bem comum,

que administrará a cidade com competência, buscando as parcerias necessárias com

os governos federal e estadual, entendendo a importância do contexto metropolitano.

Tivemos  aqui  a  oportunidade  de  participar  da  Secretaria  de  Desenvolvimento

Regional e Urbano, que criou as regiões metropolitanas.

Sabemos  da  importância  dessa  ligação,  dessa  discussão  dos  gestores  dessas

áreas para que essa convivência se dê de forma mais eficiente, mais positiva. V. Exa.

tem seu currículo não apenas de homem público, mas de cristão, de homem de bem.

Com certeza V.  Exa.  deixará saudades nesta Casa, mas certamente levará muita
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alegria  a  Contagem,  porque  ela  será  administrada  por  um  homem  de  bem,  um

homem  cristão  que  tem  toda  a  competência  para  fazer  uma  administração  com

eficiência,  embora  saibamos  que  as  dificuldades  das  prefeituras  sejam  grandes.

Temos discutido bastante nesta Casa, independentemente de quem está ou esteve

no comando do governo federal,  a  necessidade de revermos essa distribuição de

recursos aos entes federados.

Portanto,  que  Deus  abençoe e  ilumine V.  Exa.  Conte  conosco  naquilo  em que

pudermos ajudá-lo. Feliz Natal e tudo de bom.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputado Rômulo. Amém. V. Exa. é sempre

muito bem-vindo a Contagem, tendo em vista que lá estudou e sabe a realidade da

cidade.

Com muito prazer, concedo aparte à ilustre Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)*  -  Deputado  Carlin  Moura,  quero

também desejar todo o sucesso na administração de Contagem, uma cidade próxima

à  Região  Metropolitana,  que  foi  administrada  tão  bem  pela  nossa  companheira

Deputada e hoje Prefeita Marília Campos. Como temos um assessor em Contagem, o

Chicão,  estamos  à  sua  disposição  para  colaborarmos  em  tudo  que  pudermos.

Realmente,  que  sua  capacidade  de  relacionamento  e  sua  presença  sempre

acolhedora para com as pessoas seja a marca do seu governo. Que Deus abençoe

sua administração e a cidade de Contagem.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza Lara.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Carlin Moura, quero também

cumprimentá-lo. Já foram feitos todos os comentários que V. Exa. merece, e queria

reiterá-los. Nossa Bancada do PT também já falou em nome dela e em nome de

todos  os  do  PT.  Quero  cumprimentá-lo  e  desejar-lhe  um  ótimo  governo  em

Contagem, pois tenho certeza de que dará continuação ao trabalho que a Prefeita

Marília Campos fez nesses dois mandatos.

Vim aqui  mais  para lhe  fazer  um pedido.  O eleitor  faz isso  conosco,  Deputado

Carlin. Não sou eleitor de Contagem, mas ele geralmente faz isso. Queria fazer-lhe

um pedido aproveitando a presença dos companheiros de Ouro Branco, que vieram
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fazer a defesa do meio ambiente, e aproveito para cumprimentar a todos, em nome

da nossa companheira e Vice-Prefeita Valéria e da nossa próxima Vereadora Nilma.

Queria fazer-lhe o pedido de que consigamos, em seu governo, regulamentar a APA

de Várzea das Flores. É um projeto de lei - que nós e V. Exa. votamos nesta Casa -

que criou a área de preservação ambiental de Várzea das Flores, mas ainda falta

regulamentação por parte do governo do Estado. Queria fazer-lhe o pedido de que

consigamos regularizar a APA em Contagem e, claro, desejar-lhe felicidades.

O Deputado Carlin  Moura* - Obrigado,  Deputado Rogério Correia. Com certeza,

será uma de nossas prioridades em nosso governo.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Inácio Franco.

O  Deputado  Inácio  Franco  (em  aparte)*  -  Deputado  Carlin,  é  um  prazer  muito

grande aparteá-lo. Em meu nome e em nome da Bancada do PV, desejo-lhe sucesso

à  frente  da  Prefeitura  de  Contagem.  Vimos  aqui  o  prestígio  de  V.  Exa.  Diversos

colegas, diversos pares estão aqui para fazer a despedida desse grande parlamentar,

que,  sem dúvida  nenhuma,  contribuiu  sobremaneira  para  o  Parlamento  de  Minas

Gerais. Mais uma vez, desejo-lhe sucesso à frente da Prefeitura de Contagem. Que

Deus o ilumine e o proteja! Sucesso.

O Deputado Carlin Moura* - Amém. Obrigado.

Concedo aparte ao Deputado Carlos Henrique.

O  Deputado  Carlos  Henrique  (em  aparte)*  -  Querido,  admirável  e  brilhante

parlamentar e, agora, futuro Prefeito da cidade de Contagem. Queria dizer que, num

primeiro  momento,  nosso  partido,  o  PRB,  tinha,  na  figura  do  Deputado  Federal

George um dos candidatos à Prefeitura de Contagem, mas, no segundo turno, vimos

que, de fato, V. Exa., com suas propostas, em sua forma de conduzir a política e em

sua  campanha  naquela  cidade,  era  a  melhor  opção  para  que  compuséssemos

politicamente sua campanha do segundo turno.

Foi uma decisão acertada, que nos enche de muita alegria. Falar de V. Exa. não é

muito difícil.  Pela pouca convivência que tivemos, percebemos seu espírito público,

sua  competência,  sua convivência  amigável,  simpática  e  alegre  nesta  Casa.  Nós

perderemos dois grandes Deputados atuantes, V. Exa. e o Deputado Antônio Júlio,

que já fez o seu discurso. V. Exa. abrilhantava o Plenário desta Casa nos debates,
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nas propostas e proposições de lei,  na sua atuação nas comissões, nas diversas

políticas públicas que defendeu. Mas ganha a cidade de Contagem, por tudo o que V.

Exa. é como político, como homem, como cidadão competente e valoroso. Que seja

profícua a sua atuação nestes quatro anos em Contagem, uma cidade de grandes

dimensões  e  importância  em  Minas  Gerais  e  que  terá  certamente  um  governo

desenvolvimentista e voltado para as pessoas mais pobres e mais simples.

Desejo a V. Exa. sucesso. Que Deus ilumine seus passos, suas decisões e sua

administração nessa belíssima cidade! Parabéns, Carlin!

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Carlos Henrique. O PRB e,

de forma muito especial, o Deputado George Hílton, deram importante contribuição

para que a eleição em Contagem sempre se pautasse pela discussão e pelo alto

nível. O PRB está de parabéns e ficamos muito orgulhosos e honrados de caminhar

juntos.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Fred Costa.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Agradeço a V. Exa. por me conceder este

aparte. Quero, inicialmente, cumprimentar os moradores de Ouro Branco na pessoa

do Vereador Charles. Podem contar comigo, em relação ao Projeto de Lei nº 3.405.

Tudo o que for em defesa do desenvolvimento sustentável contará com o voto deste

parlamentar.

Deputado Carlin, somos vizinhos no 20º andar. Tive oportunidade de conviver com

V.  Exa.  e  de  observar  quanto  V.  Exa.,  seus  assessores  e  seus  voluntários  são

trabalhadores.  Várias  vezes,  saí  da  Assembleia  por  volta  da  meia-noite  ou  no

transcorrer da madrugada, e lá estava V. Exa. e sua assessoria; da mesma forma nos

finais de semana. Durante esse período, V. Exa. demostrou algumas características

que me marcaram: a proficiência que lhe é peculiar; a parcimônia nos momentos dos

debates,  vários  deles  calorosos;  em  momentos  tão  naturais  do  Parlamento  do

contraste das ideias, V. Exa. teve papel fundamental. Um tirocínio demonstrado não

só,  ao  se preparar  para  o  Parlamento,  mas também para  a  disputa  das eleições

majoritárias, que o levou a lograr êxito. E aquilo que talvez seja o mais marcante: o

seu denodo, a sua garra, a sua galhardia entusiástica nos temas em que acreditava

ser melhor o caminho defendido por V. Exa.
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Agora, vai conviver mais diretamente, sendo o Chefe do Executivo, com inúmeros

problemas, não só de ordem do Município, mas também metropolitanos. E contará

com  este  Deputado,  nascido  e  criado  em  Belo  Horizonte,  para  juntos  podermos

melhorar a qualidade de vida do povo mineiro.

Contagem é uma cidade, sem sombra de dúvida, fundamental, do ponto de vista

econômico.  É a  3ª  cidade em número de habitantes  entre  os  853 Municípios  do

Estado de Minas Gerais. Para uma pessoa ser escolhida Prefeito dessa cidade de

fato deve ser merecedora, deve ser competente, deve ser singular. Podemos fazer

aqui  um comparativo.  O Uruguai  tem 3.300.000 habitantes.  A cidade que V.  Exa.

administrará possui um quinto do total dessa população. Se delegaram a Prefeitura a

V. Exa., é por reconhecerem seu trabalho e pela expectativa, pela esperança de que

terão uma cidade ainda melhor. Nós, que convivemos com V. Exa., alguns por pouco

tempo, como eu, há dois anos, outros há mais tempo, temos a certeza de que V. Exa.

reúne todas as qualidades para marcar a história e ser o melhor Prefeito que essa

cidade já viu. Parabéns. Sucesso, Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputado Fred Costa. Com muito prazer,

concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  -  Ilustre  companheiro,  Deputado

Carlin Moura, queremos desejar a V. Exa. muitas felicidades e muito sucesso. Que

Deus  o  ilumine  e  lhe  dê  muita  saúde  e  vigor  físico!  Sabemos  que  o  cargo  de

executivo consume muito do administrador público. Os problemas são imensos.

Na qualidade de Líder do PDT nesta Casa e Deputado majoritário desse partido em

Contagem, estamos aqui também para dizer que sentiremos sua falta. Sentiremos

falta  do  companheiro  combativo,  do  companheiro  que  por  diversas  nos  fez

contraponto, mas que, por várias vezes convergiu conosco neste Parlamento. Isso é

importante.  À  medida  que vamos  permanecendo  por  mais  tempo no  Parlamento,

passamos a entender a essência do debate e do Parlamento. V. Exa. assimilou isso

de  forma  muito  rápida,  até  porque  é  militante.  Há  várias  décadas,  V.  Exa.  vem

militando junto comigo; tivemos oportunidade de ocupar  esta tribuna para falar da

perda do nosso grande companheiro, Sérgio Miranda. V. Exa. fez intervenção junto

comigo.



2055
____________________________________________________________________________

O PDT colaborou de forma muito singela com V. Exa., ofertando o candidato a Vice.

Obviamente, como Líder de bancada, como majoritário na sua cidade, Contagem, vim

aqui apenas, em nome do PDT, desejar que Deus o ilumine, que Deus lhe dê muita

saúde e muita energia e que V. Exa. governe exatamente da forma que se propôs a

governar. Por sua origem humilde, por sua origem de trabalhador, V. Exa. não perderá

o foco. Governará para aqueles que verdadeiramente precisam de seu governo. Este

Deputado tem a mesma origem de V. Exa.

Resta-nos dizer que foi gratificante tê-lo ao nosso lado por dois mandatos nesta

Casa. Tenho a certeza de que Contagem estará com a Prefeitura de portas abertas,

porque isso é do feitio de V. Exa. Pelo perfil de V. Exa., terá um gabinete aberto. Não

só seus colegas Deputados poderão ir visitá-lo, levar-lhe uma demanda ou sugestão,

mas  também  as  pessoas  mais  humildes  terão  acesso  à  Prefeitura.  Tenho  plena

convicção disso.

Parabéns a V. Exa. Que Deus lhe dê muita saúde, que Deus o ilumine nessa nova

missão! Muita luz e muita paz a V. Exa.!

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

O PDT tem nos ofertado muitas contribuições nesta caminhada. Uma delas merece

destaque especial,  Deputado Sargento  Rodrigues,  que foi  a  oportunidade de nos

ofertar a figura de um homem iluminado, João Guedes, o João da Farmácia, o Vice-

Prefeito eleito comigo. O João Guedes é um exemplo de firmeza, de serenidade e de

companheirismo e permanentemente ajudará a governar a cidade de Contagem. Ele

é um exemplo do PDT. É uma honra para nós termos a figura do João Guedes como

nosso companheiro de chapa e como nosso próximo Vice-Prefeito de Contagem.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Quero aqui dar um abraço no Prefeito

Carlin Moura, desejar-lhe toda a sorte e todo o sucesso. Espero que V. Exa. consiga

levar  -  e  tenho certeza de que levará -  para a Prefeitura de Contagem o mesmo

talento  e  o  mesmo brilhantismo  de  sua  carreira  pública  até  agora,  uma carreira

meteórica, vitoriosa, de um homem nascido e criado politicamente nos movimentos

estudantis, nos movimentos de base, no diálogo com a sociedade, no Parlamento,

que é a representação maior da sociedade. V. Exa. foi um grande Vereador da cidade
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de Contagem e, por dois mandatos, é um grande Deputado Estadual nesta Casa.

Espero que V. Exa. tenha o mesmo sucesso de toda a sua carreira, desde militante

estudantil até Deputado vitorioso. Contagem ganhará muito com a sua competência,

com  a  sua  inteligência,  com  a  sua  capacidade  de  dialogar,  de  ser  franco  e  de

conduzir a um caminho extremamente vitorioso.

Há  1  hora,  se  muito,  tive  o  prazer  de  receber  o  convite  para  a  posse  dos

Vereadores  e  de  V.  Exa.,  do  meu querido  amigo Frederico,  que é  seu vizinho e

Vereador eleito da cidade de Contagem, o Fredinho. Tenho a certeza de que, com

essa  renovação,  não  apenas  de  quadros  políticos,  mas  também  de  ideias  e  de

valores,  a  cidade  de  Contagem  terá  muito  a  ganhar.  V.  Exa.  foi  um  gigante  na

campanha, lutou contra dois partidos que têm uma importância histórica tremenda na

redemocratização do nosso país, contra o PT, contra o PSDB, contra grandes nomes

da história da nossa política, o ex-Deputado Ademir Lucas, que muito fez por aquela

cidade, foi um grande Deputado nesta Casa, e o nosso colega Durval Ângelo, que é

um homem de muitos serviços prestados a Minas Gerais e à cidade de Contagem.

O  senhor  foi  eleito  pelo  povo  da  cidade  com  uma  votação  extremamente

expressiva, que demonstra não só o carinho que o povo de Contagem tem por V.

Exa., mas também o seu talento para angariar votos e, mais que isso, para angariar a

esperança do povo dessa cidade tão importante para nós.

Tive o privilégio  de ter  3.500 votos  em Contagem e tenho por  essa cidade um

carinho  enorme.  Além  disso,  tive  o  prazer  de  participar  de  algumas  emendas

referentes a Contagem nos meus dois anos de mandato como Deputado Estadual.

Tenho a alegria de ter família lá, de ter amigos e companheiros políticos, alguns até

mesmo integraram a base de apoio a V. Exa. na sua campanha, e outros estarão na

Câmara Municipal  de  Contagem no próximo ano.  Tenho a  certeza  de que a  sua

proposta de trabalho somará para a construção de Contagem. Tive a alegria de ter,

no Bairro Amazonas, onde V. Exa. nasceu e foi criado, e que representa muito bem,

uma boa  votação,  uma votação  muito  expressiva,  pela  minha  relação  pessoal  e

política com o Vereador  eleito  Fredinho.  Tenho a certeza de que não só o Bairro

Amazonas, Industrial, mas também toda aquela região e toda a cidade de Contagem

têm muito a ganhar com o trabalho de V. Exa.
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Quero dizer o que já disse, há alguns dias, desta tribuna: a Assembleia Legislativa

ganhará  com  isso  também.  O  PCdoB  historicamente  é  um  partido  de  grandes

quadros. Como é no futebol, na minha área profissional e na área do nosso colega,

V.Exa. terá o seu substituto, sairá o Deputado Carlin Moura da Assembleia e entrará o

Deputado Mário Henrique Caixa, meu colega na Itatiaia e um grande profissional do

rádio.  Ele surpreenderá muita gente nesta Casa,  porque,  além de ser um grande

profissional do rádio, é um homem que tem raiz política, tem identidade política, e não

à toa escolheu o PCdoB para militar,  porque tem relações históricas e ideológicas

com esse partido, que muito tem contribuído para a disputa no campo ideológico, no

campo das ideias e da construção política em nosso país. O Caixa será uma surpresa

para muitos que nos tratam, nós que viemos do rádio, com algum preconceito, que

enfrentamos. Muita gente trata quem vem do rádio, quem vem da mídia, como figuras

menores do meio político. Dizem que ganhamos porque falamos no rádio, porque as

pessoas gostam de nós.

Infelizmente,  muitos  não  têm  capacidade  de  compreender  a  pluralidade  da

construção política e de reconhecer também os méritos políticos. Tenho certeza de

que o  Caixa  mostrará sua capacidade na nossa Casa,  como mostra  o Deputado

Marques Abreu, que veio do futebol, e o Deputado João Leite, que é outro Deputado

que veio da área do esporte e é um dos mais atuantes desta Casa.

Contagem  terá  um  grande  Prefeito  nos  próximos  quatro  anos  -  acredito  que

provavelmente nos próximos oito anos -, pois, com o seu talento e com o trabalho que

realizará  na  cidade,  tenho  certeza  de  que  sua  administração  não  se  resumirá  a

apenas um mandato. Receba o nosso desejo de boa sorte e a nossa disposição de

colaborar com a cidade de Contagem durante os próximos dois anos, pelo menos

enquanto estivermos aqui, e, se Deus nos abençoar de seguirmos na vida pública,

pelos próximos quatro anos. Parabéns, boa sorte. Fará muita falta nesta Casa, mas

Contagem tem muito a ganhar.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Muito  obrigado,  Deputado  João  Vítor  Xavier.  Sou

testemunha do grande parceiro da cidade de Contagem que V. Exa. é; seu trabalho é

voltado para essa cidade. Portanto, V. Exa. conta com todo o orgulho e respeito do

povo de Contagem, especialmente do nosso Bairro Amazonas. V. Exa. é um exemplo
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de renovação.  Agora  temos,  na  figura  do  recém-eleito  Vereador  Fredim  Carneiro,

outro exemplo de renovação.

V. Exa. lembrou muito bem nosso companheiro de partido Mário Henrique Caixa,

que nos sucederá na cadeira desta Assembleia Legislativa. Ele é uma grande figura,

um grande ser  humano,  um grande político,  a pessoa que realizará um brilhante

trabalho na Assembleia Legislativa de Minas. Ele terá um relacionamento primoroso

com seus pares, pois o que o Caixa tem de tamanho também tem de coração. É um

grande cidadão e será, sem dúvida, um grande Deputado.

Com muito prazer, concedo aparte ao último inscrito, Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio  Moreira  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado Carlin  Moura.  Na

verdade, não vou usar muito tempo, porque, como dizem, sua perna deve estar doce

de tanto ficar de pé, por causa do sapato, mas V. Exa. merece as manifestações.

Tivemos oportunidade de parabenizá-lo pela eleição.  Tenho certeza de que está

preparado para administrar com justiça, ética e transparência a cidade de Contagem.

Peço  a  Deus  que  ilumine  não  apenas  V.  Exa.,  mas  todo  o  secretariado,  os

funcionários e colaboradores da Prefeitura. Com certeza a missão pela frente será

muito importante.

Quero dizer mais uma vez a V. Exa. que estou pronto para ajudá-lo no que for

possível. Pode contar com o companheiro Célio Moreira. Peço a Deus que o ilumine,

que  lhe  dê  muito  discernimento,  muita  sabedoria  para  conduzir,  administrar  e

gerenciar Contagem, cidade que é referência industrial do nosso Estado.

Mais uma vez, Carlin - que é assim que todo mundo o chama e vai continuar a

chamá-lo; não será o Prefeito, mas o Carlin, como é conhecido não só em Contagem,

mas em toda Minas Gerais -, sabedoria, muita luz e paz. Parabéns, Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Há mais um para falar. O senhor falou

que era o último. Posso falar?

O Deputado Carlin Moura* - Com o maior prazer, Deputado Dinis Pinheiro.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Carlin  Moura,  Deputado,  nosso

vizinho, nosso amigo, sempre com esse espírito combativo, engrandeceu esta Casa.
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Tenho certeza de que fará um trabalho admirável e encantador à frente dos destinos

do  povo  de  Contagem,  nossa cidade  vizinha,  onde  pulsa  o  coração da  indústria

mineira. V. Exa. vai escrever uma história realmente indelével. Desejo a V. Exa. muito

sucesso e  êxito  e  que continue  percorrendo a  estrada de Minas  com humildade,

afinco, amor ao próximo, dignificando a vida pública.

V. Exa. brilhou nesta Casa e deixa saudade. Tenho certeza de que brilhará ainda

mais à frente dos destinos do povo generoso e trabalhador da querida cidade de

Contagem. Que Deus o abençoe. Sucesso, luz e prosperidade a V. Exa. e a toda a

família.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Agradeço  muito  ao  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro.  Quero,  na  pessoa  de  V.  Exa.,  agradecer  a  cada  colega  Deputado  e

Deputada e ao nosso suplente que vai assumir, Mário Henrique Caixa.

O  Deputado  Dinis  Pinheiro  é  um  exemplo  de  Presidente,  conduzindo  este

Parlamento com muita serenidade. Temos orgulho de ter sido liderados e presididos

por V. Exa.

Não seria o Deputado que sou sem o apoio sempre presente da nossa assessoria,

do nosso gabinete, daqueles que diuturnamente nos acompanham nessa caminhada,

desde o “office boy” até a nossa assessora parlamentar e nosso chefe de gabinete.

Agradeço ainda a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  que  trabalham  com  competência  e  maestria.  Esta  Casa  é  composta  por

profissionais  do  mais  alto  quilate,  desde  os  garçons,  funcionários  da  cantina,

porteiros, assessores, consultores, funcionários da Comissão e da Taquigrafia. Vocês

são os espíritos de luz que iluminam esta Casa e fazem com que o nosso trabalho

seja  reconhecido  pelo  povo.  Agradeço  e  parabenizo  de  forma  especial  a  TV

Assembleia, importante instrumento de comunicação e rede pública de televisão, que

possui profissionais competentíssimos, que fazem um trabalho primoroso. Para nós,

foi muito importante trabalhar ao lado de vocês. Agradeço a cada mineiro e mineira

que fez parte da nossa caminhada. Vocês ficarão marcados para sempre no nosso

coração. Agradeço de forma muito especial ao povo de Contagem, que me convocou

para  mais  uma  honrosa  missão:  a  de  governar  essa  cidade,  esse  grande  polo

industrial.  Prometo  retribuir  a  confiança  de  vocês  com  muito  trabalho,  muita
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dedicação,  ética  e  transparência.  Muito  obrigado  por  tudo.  Que  Deus  abençoe  a

todos.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Registro de presença

O Sr.  Presidente -  Quero abraçar os  visitantes da cidade de Ouro Branco e os

novos servidores desta  Casa empossados  hoje.  Desejamos-lhes muito  sucesso e

êxito.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.146 e 4.147/2012,

da Comissão de Assuntos Municipais, 4.148 a 4.150/2012, da Comissão de Direitos

Humanos, 4.151 a 4.155/2012, da Comissão de Segurança Pública, e 4.156/2012, da

Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em

12/12/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.548/2012,  do  Deputado João Vítor  Xavier;  da

Pessoa com Deficiência - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 12/12/2012, dos

Requerimentos nºs 3.960 e 4.010/2012,  da Comissão de Participação Popular;  de

Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  14ª  Reunião  Extraordinária,  em  12/12/2012,  do

Requerimento nº 3.981/2012, da Comissão de Participação Popular; de Segurança

Pública  -  aprovação,  na  25ª  Reunião  Extraordinária,  em  12/12/2012,  dos
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Requerimentos  nºs  3.942,  3.945  e  3.946/2012,  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack, e 3.994 a 3.997/2012, 4.000 a 4.002/2012 e 4.005/2012, da

Comissão  de  Participação  Popular;  e  do  Trabalho  -  aprovação,  na  30ª  Reunião

Ordinária, em 12/12/2012, dos Projetos de Lei nºs 2.788/2012, do Deputado Paulo

Lamac, com a Emenda nº 1, 3.313/2012, da Deputada Luzia Ferreira, 3.516/2012, do

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  3.524  e  3.530/2012,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel,  e  3.532/2012,  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  e  dos  Requerimentos  nºs

3.840/2012, da Deputada Luzia Ferreira, 3.912, 3.914 e 3.915/2012, da Comissão de

Participação  Popular,  3.930  e  3.931/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e

3.934/2012, do Deputado Gilberto Abramo (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  suspensão  dos

trabalhos  para  fazermos  entendimentos,  que  já  estão  bastante  avançados.

Chegaremos a um acordo, e a reunião fluirá com tranquilidade, permitindo que haja

avanços na pauta.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 30 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  45  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

1.639/2011 e 3.452, 3.538 e 3.527/2012 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa

ordem, entre as matérias em fase de discussão, e que o Projeto de Lei nº 3.587/2012

e o Projeto de Lei Complementar nº 24/2012 sejam apreciados em último lugar, nessa

ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos Líderes com

assento nesta Casa, acordam seja o Projeto de Lei nº 3.077/2012 retirado da pauta

desta reunião.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2012.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 13 de dezembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.023/2011,  do

Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias

no comércio varejista e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  A

Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Justiça. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 3, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Justiça, e do Substitutivo nº 2, da Comissão de Defesa do

Consumidor.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opinou  pela  aprovação  do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  4,  que  apresentou,  e  pela  rejeição  dos

Substitutivos  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  nº  2,  da  Comissão  de  Defesa  do
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Consumidor, e nº 3, da Comissão de Meio Ambiente. Emendado em Plenário, voltou o

projeto  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  que  opina  pela  rejeição  dos

Substitutivos  nºs  5 e 6 e das Emendas nºs 1 a 6.  Vem à Mesa requerimento do

Deputado Leonardo Moreira em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei

nº 1.023/2011. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.500/2012, do Governador do Estado,

que institui  a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e Docência e a Gratificação de

Função de Pesquisa e Ensino, no âmbito da Fundação João Pinheiro, cria a carreira

de Médico da Área de Defesa Social,  institui regime de remuneração por subsídio

para  a  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico  da  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais,  reajusta  os  valores  das  tabelas  de

vencimento básico das carreiras do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de

Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A

Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1,  da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1,  da Comissão de

Administração  Pública.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira que opina pela rejeição das Emendas nºs 3 a 5, apresentadas

em  Plenário,  pela  aprovação  da  Emenda  nº  2,  apresentada  em  Plenário,  e  pela

aprovação da Emenda nº 6, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo

emendas.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1, 2 e 6. As Deputadas

e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovadas. Em votação, as Emendas nºs 3 a 5. As Deputadas e os Deputados que as

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitadas.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.500/2012 na forma do Substitutivo nº 1,

com as Emendas nºs 1, 2 e 6. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.639/2011, do Deputado Antônio Júlio,
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que altera a Lei  nº  6.763,  de 26/12/1975,  que consolida a legislação tributária  do

Estado, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 9,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 10, que foi publicada na edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao projeto  uma emenda  do  Deputado

Gustavo Valadares, que recebeu o nº 10, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno,  será submetida a votação independentemente de parecer.  Em

votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs

1  a  9.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nº 10. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.639/2011 na forma do

vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 10. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito que registre o meu voto

“não”.

O Sr.  Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.452/2012, do

Governador  do  Estado,  que  altera  as  Leis  nºs  9.380,  de  18/12/1986,  15.465,  de

13/1/2005, 15.961, de 30/12/2005, e a Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007, e dá outras

providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.452/2012 na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.538/2012, do Governador do Estado,



2065
____________________________________________________________________________

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa

Econômica Federal. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados

que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.538/2012 com as Emendas nºs

1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.527/2012, do Governador do Estado,

que  dispõe  sobre  a  transferência  da  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da

Secretaria de Estado de Defesa Social para a Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.527/2012 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  142/2011,  dos Deputados  Elismar

Prado e Almir Paraca, que declara o trecho do Rio Piranga no Município de Ponte

Nova como de preservação permanente. A Comissão de Meio Ambiente opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em 1º

turno.  Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Corrêa em que solicita  o

adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 142/2011. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  186/2011,  dos Deputados  Elismar

Prado e Almir Paraca, que autoriza o Poder Executivo a criar salas de leitura nas

escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais. A Comissão de Educação opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As
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Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

186/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 274/2011, do Deputado Paulo Guedes,

que  declara  como  patrimônio  histórico  e  cultural  de  Minas  Gerais  a  Orquestra

Sinfônica do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Cultura opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda da Deputada Luzia

Ferreira, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189, do Regimento

Interno,  será submetida a votação independentemente de parecer.  Em votação,  o

projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 274/2011 na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 746/2011, do Deputado Carlin Moura,

que cria a política estadual sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do

computador  e  fixa  outras  providências.  A  Comissão  de  Educação  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 746/2011 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.318/2011, do Governador do Estado,

que obriga estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de
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interesse da saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios

da rede de atenção em saúde da gestante,  afixados em local  de fácil  acesso ao

público.  A  Comissão  de  Saúde  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.318/2011 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido  em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.152/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.250/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.251/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Alfenas  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.392/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.401, de 28/9/2009, que autoriza o Poder Executivo a conceder

subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do  sistema

prisional do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
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projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.392/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.522/2012, do Governador do Estado,

que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. A

Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  3.522/2012  na  forma  do vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 596/2011, do Deputado Fred Costa,

que torna obrigatória a fixação de orientações em braille nos locais que especifica e

dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão da Pessoa com

Deficiência  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que

apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 2, da Comissão da Pessoa com Deficiência, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 596/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão da

Pessoa com Deficiência.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.818/2011,  do  Deputado  Fábio

Cherem,  que  dispõe  sobre  a  disponibilização  de  equipamentos  para  o  lazer  e  a

recreação de crianças cadeirantes em praças e parques estaduais. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
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apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  da

Pessoa com Deficiência. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-

se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 1.818/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão da

Pessoa com Deficiência.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.405/2012,  do  Deputado  Célio

Moreira, que dispõe sobre a remarcação da área e perímetro do Parque Estadual

Serra do Ouro Branco, nos Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa os Substitutivos nºs 1 e 2 e a Emenda nº 2, que foram publicados na

edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foram  apresentados  ao  projeto  um  substitutivo  do

Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 1, e um do Deputado Gustavo Corrêa,

que recebeu o nº 2, e uma emenda, do Deputado Glaycon Franco, que recebeu o nº

2, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha os substitutivos

e a emenda com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para parecer.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.587/2012, do

Procurador-Geral de Justiça,  que dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do

Ministério Público do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Administração Pública. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

em  que  solicita  o  adiamento  da  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº  3.587/2012.  Em
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votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012, do Tribunal de

Contas, que altera a Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008: 1 - modifica o parágrafo

único do art. 110-A, o art. 110-C e o art. 110-F, com as redações conferidas pela Lei

Complementar  nº  120,  de 15/12/2011;  e 2 -  acrescenta  o  art.  110-J  -  promove a

integridade da disciplina do instituto da prescrição no âmbito do Tribunal de Contas do

Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo  nº  1,  que apresenta,  ao vencido em 1º turno.  Vem à Mesa

requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  o  adiamento  da

discussão do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir,  são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.628/2012  (À

promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 78, 728, 877 e 1.369/2011 (À sanção.).

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 1.505/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Mendes Pimentel  o imóvel que especifica.  Em discussão, o

parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei  nº  1.554/2011,  do Deputado Anselmo José Domingos,  que dispõe sobre a

criação  da  Semana  de  Conscientização  Sobre  a  Alienação  Parental  e  dá  outras

providências.  Em  discussão,  o  parecer.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o parecer.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

- A seguir,  são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final  dos Projetos de Lei nºs 1.639, 2.093, 2.253,
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2.352/2011,  2.782,  2.789,  2.819,  2.869,  2.960,  2.961,  3.004,  3.226,  3.474  e

3.606/2012 (À sanção.).

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Presidente, na verdade solicitamos declaração

de voto, mas gostaria de fazer um registro. Eu, a Deputada Maria Tereza Lara e o

Deputado  João  Leite  precisamos  dividir  com  todo  o  Parlamento  e  com  todos  os

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia o seguinte assunto. No

dia 26 de novembro, houve o episódio do enfrentamento de uma ocorrência policial.

O Sgt.  Vítor,  comandando uma viatura do 22º Batalhão,  no enfrentamento a uma

quadrilha  de  traficantes,  fez  uma  abordagem  policial  e  necessitou,  em  legítima

defesa, desferir um tiro, obviamente contra o seu agressor, que estava de arma em

punho, e este veio a falecer durante o atendimento médico. Fizemos com todo o zelo,

Deputada Maria Tereza Lara, o acompanhamento dos fatos. Uma parte da imprensa,

Walter, tentou, a todo momento, dizer que o cidadão morto numa troca de tiros com a

equipe do 22º Batalhão era um servente de pedreiro. Tentou induzir a opinião pública

a  acreditar  que  se  tratava de uma pessoa  trabalhadora,  de  verdadeiramente  um

servente. Fizemos um levantamento da ficha do Sgt. Vítor, tivemos o zelo de levantar

a ficha criminal do indivíduo que ele matou durante a operação policial, em legítima

defesa própria, e de um menor acautelado. Deputado Rômulo, quero falar da minha

alegria, mais uma vez, de pertencer a essa instituição, da minha honra de pertencer

aos  quadros  da  Polícia  Militar  durante  15  anos.  O  Sgt.  Vítor  foi  recebido  hoje,

Deputado Adelmo, na Comissão de Segurança Pública, em razão do requerimento

que aprovamos, de minha iniciativa, referendado pela Deputada Maria Tereza Lara e

pelo  Deputado  João Leite.  Ele  recebeu da Comissão de Segurança Pública  uma

moção  de  aplauso,  obviamente  um  certificado  dessa  moção,  assinado  pelo
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Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  pelo  1º-Secretário  Dilzon  Melo.  Eu  não

poderia deixar de dividir aqui essa alegria. O Sargento, com 19 anos de polícia, tem

114  elogios  na  sua  ficha  de  policial.  Ele  demonstrou  ser  sereno,  tranquilo,

responsável  e  profissional  brilhante.  Não  só  ele,  mas  também  o  Ten-Cel  Filho,

Comandante do 22º Batalhão, e o Maj. Brandão, Comandante da 127ª Companhia,

na qual ele era lotado. A Deputada Maria Tereza Lara não se conteve, e obviamente

as lágrimas foram derramadas durante a audiência. Isso ocorreu pela lucidez, pela

grandeza,  pelo  profissionalismo,  pela  competência  e  por  toda  a  preocupação  do

Sargento  com  a  sociedade.  Várias  vezes  ele  nos  relatou  que  abordou  muitas

quadrilhas armadas.  Uma delas  tinha seis  criminosos armados,  mas,  em nenhum

momento,  ofereceram resistência.  Eles  foram presos  e  nenhum  tiro  foi  desferido.

Aliás, essa foi a primeira ocorrência em que ele desferiu tiro contra uma pessoa. Do

outro  lado,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  estava um traficante perigoso,  que,

junto com a quadrilha, extorquiu um cidadão honrado,  um pai  de família.  Este foi

acusado  pela  quadrilha  de  ter  denunciado  uma grande  apreensão  de  drogas  na

favela.  O  cidadão  foi  pego,  levado  a  uma  agência  bancária  para  contrair  um

empréstimo de R$30.000,00, e os filhos ficaram sob a mira do revólver dessa mesma

quadrilha. Quem era um dos integrantes da quadrilha? O citado Helenilson, o que

parcela da imprensa está chamando de servente de pedreiro. Pasmem, senhores e

senhoras, no início desta semana, um grupo de moradores da Serra, pessoas de

bem, trabalhadores, procurou o gabinete do Deputado João Leite. Só fiquei sabendo

dos  fatos  posteriormente.  O  Deputado  João  Leite  perguntou  ao  morador:  “Esse

Helenilson não é servente de pedreiro, como a imprensa está dizendo?” O cidadão

disse ao Deputado: “Só se for servente de pedra de 'crack'. Esse moço é traficante

perigoso e, por muito tempo, carregava uma arma na cintura, exibindo-a, batendo na

cintura e dizendo que para fulano tem isso e para beltrano aquilo”. Esse é o bandido

criminoso, que, no confronto com o policial, que disparou apenas um tiro, de forma

extremamente  profissional,  agindo  em  legítima  defesa  e  em  defesa  de  terceiros,

estava sendo massacrado. O grande risco disso, Deputada Maria Tereza Lara, é o

encolhimento,  é  a  polícia  ficar  acuada.  Aí,  Sr.  Presidente,  o  que  acontece?  Há

centenas de comandantes de viaturas na rua. Um fato como esse abala fortemente o
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que chamamos de moral de tropa. A polícia, se quiser, patrulha só o asfalto, não vai

fustigar, abordar, nem desarmar o bandido antes de ele praticar o assalto. É assim

que acontece quando o policial não quer trabalhar. Mas esse não é o caso do Sgt.

Victor,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Ele  é  um  profissional  de  altíssimo  gabarito.

Nunca apresentei uma moção de aplauso tão bem na minha vida, em 14 anos de

mandato. Simplesmente,  fiquei  de boca aberta.  Olha,  fui  policial  de rua por  muito

tempo e não sabia que o Sargento tinha uma ficha tão brilhante e com tantos serviços

prestados à sociedade mineira. Quero aqui, Deputada Maria Tereza Lara, pedir um

pouco  de  paciência  ao  Presidente,  já  que  estamos  aguardando  a  Comissão  de

Fiscalização. Eu não poderia deixar de fazer esse registro. É bom que todo o Plenário

saiba, é bom que a Assembleia saiba, é bom que os servidores saibam, é bom que a

sociedade saiba o quanto esse profissional que estava nessa ocorrência e que estava

sendo massacrado é brilhante. O parecer da Promotora sobre o pedido de alvará de

soltura  do  Sargento  por  si  só  já  fez  a  defesa.  Sequer  acredito  que  ele  será

denunciado,  tamanho o profissionalismo que ele demonstrou e a circunstância do

fato. Sr. Presidente, estou encerrando. Não poderia, Deputado Rômulo Viegas, deixar

de compartilhar a alegria de vermos hoje o Sgt. Victor, um profissional de segurança

pública. Ele é humilde, sincero, transparente, um pai de família que ficou preso quase

oito dias  por pressão da Corregedoria e da própria imprensa,  ou melhor,  de uma

parcela  da  imprensa.  Erros  como esse são devastadores  na  vida  de  um  policial.

Imagine o senhor comandando uma viatura, indo cumprir sua missão. Se você vacila,

morre  na  mão  do  bandido;  se  mata  em  defesa,  vai  preso.  É  uma  profissão

extremamente espinhosa, porque não dá tempo. Não é como o Juiz, o Promotor ou o

próprio  Delegado,  que  têm  tempo  para  consultar  jurisprudência,  doutrina,  tese.  A

operação policial ocorre em frações de segundo, Deputado Rômulo Viegas. Falo isso

porque tive um patrulheiro que ficou paraplégico em uma troca de tiros. Sei o quão

rápido acontece uma troca de tiros. Vi o Sgt. Victor ser massacrado por uma parcela

da imprensa, mas hoje fiquei de alma lavada. Pasme, Deputado Adelmo Carneiro

Leão,  em uma das ocorrências  que apresentei  meses antes,  a mãe do traficante

Helenilson procurou o próprio Sgt. Victor e registrou boletim de ocorrência, dizendo

que  estava  sendo  ameaçada  pelo  Helenilson  e  pelo  Vagner,  seu outro  filho.  Ela
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estava sendo ameaçada de morte pelos próprios filhos. Esse é o servente de pedreiro

que parte da imprensa estava defendendo. E essa mesma imprensa estava atacando

a honra do Sgt. Victor. Hoje, com a entrega dessa moção de aplauso, na presença do

Deputado  João  Leite;  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara;  do  Ten.-Cel.  Filho,

Comandante do 22º Batalhão; e do Major,  Comandante da 127 Cia, ficamos mais

tranquilos,  Deputado  Rômulo  Viegas,  em  saber  que  a  justiça  estava sendo feita.

Disse ao Sargento que, se eu soubesse que ele tinha 114 elogios em sua ficha, tinha

buscado uma comenda maior, pelo profissionalismo, pela serenidade, por tudo o que

ele demonstrou em sua fala hoje na comissão.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  quero

cumprimentá-lo  pela  sua  permanente  atenção  em  defesa  dos  profissionais  de

segurança e pelo seu trabalho brilhante nesta Casa. Hoje assistimos a um fato que

nos deixou bastante emocionados: conhecemos de perto todo o processo, tudo o que

aconteceu,  ouvimos  a  narração  dos  fatos.  Vimos  que,  de  fato,  o  Sgt.  Victor  foi

profissional e doou toda a sua vida exatamente em defesa da vida. Naquele momento

ele precisou tomar uma atitude verdadeiramente em defesa da própria vida e da de

outras  pessoas.  Esperamos  ter  no  futuro,  Deputado  Sargento  Rodrigues,  uma

sociedade em que não existam mais esses graves problemas. Sabemos que o “crack”

e  as  drogas  são um câncer  social  gravíssimo.  Temos esperança e  não podemos

perdê-la, senão ficaremos desanimados de lutar permanentemente para chegar a um

ponto em que a polícia será apenas preventiva, em que não precisaremos chegar a

esse  ponto.  Mas  enquanto  a  sociedade  estiver  em  momentos  como  esse,

precisaremos  da  repressão  qualificada,  do  serviço  de  inteligência.  É  isso  que

percebemos lá  hoje.  Realmente  a polícia está fazendo  o seu papel.  A sociedade

precisa  repensar  os  valores;  precisamos  que  a  escola,  a  educação  e  a  família

conquistem uma sociedade em que haja uma cultura de paz, em que nossos jovens

verdadeiramente vivam valores morais, valores em defesa da vida. Dessa forma, não

precisaremos, de forma alguma, chegar ao ponto em que chegamos. Quero, mais

uma vez, cumprimentá-lo pela sua iniciativa e pelos fatos que hoje presenciamos.

O Deputado Rômulo Viegas - Deputado Sargento Rodrigues, já é notória e pública,

não só para os colegas aqui do parlamento, mas para Minas Gerais e para o Brasil
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inteiro,  a defesa que V.  Exa.  faz,  sempre de forma eficiente e positiva,  dos seus

colegas de farda, mas vejo em V. Exa. a emoção. Tive a oportunidade de conversar

com V. Exa. há alguns minutos antes com relação à causa desse policial. Sabemos

que realmente é uma tarefa difícil. Ao escolhê-lo para receber essa moção de aplauso

aqui neste Parlamento, V. Exa. resgata um pouco do prejuízo que ele teve, prejuízos

emocionais, abalos até familiares, mas tenho certeza de que essa moção mostrou-lhe

sua intenção, como parlamentar que defende a classe na Casa, que está sempre

atento às questões desse segmento. Com certeza, os familiares, os amigos e até

mesmo os colegas da corporação, de farda vão reconhecer isso e ver em V. Exa.,

cada  vez  mais,  um  parlamentar  desse  segmento  necessário  aqui  no  Parlamento

mineiro. Congratulo-me com suas opiniões a esse respeito. Tenho certeza de que a

população mineira vai, a partir desse incidente, valorizar cada vez mais o trabalho da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais.  Parabéns  não  só  pelo  pronunciamento,  mas,

sobretudo,  pela  moção  de  aplauso  que  ocorreu  nesta  manhã  para  o  respectivo

policial.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a V. Exa. A moção de aplauso, por

iniciativa deste Deputado, é do parlamento. Portanto, quem homenageou o Sargento

foi o Poder Legislativo. Nesse caso, Deputado Rômulo, da forma mais legítima que

sabemos, porque aqui estão aqueles que, verdadeiramente, foram conduzidos pelo

voto popular para representar o conjunto de toda a sociedade mineira. Assim, quem

homenageou foi o parlamento por meio da Comissão de Segurança Pública. Encerro

o dia de hoje, posso considerar, de alma lavada, principalmente porque vi o Sargento

preso,  visitei-o  e  vi  o  quanto  ele  estava sendo injustiçado.  Parabéns,  Presidente.

Parabéns,  Assembleia  Legislativa  de  Minas,  porque  fez  justiça  ao  profissional  de

segurança pública que estava sendo injustiçado, até porque a moção de aplauso está

assinada pelo Presidente Dinis Pinheiro e pelo 1º-Secretário Dilzon Melo, portanto, é

o Poder Legislativo que homenageia esse profissional. Pode ter certeza, Deputado

Rômulo,  de  que  ele  estará  sendo  indicado  para  receber  a  Medalha  do  Mérito

Legislativo. Tenho certeza de que não faltará Deputado para fazer essa indicação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as especiais de amanhã, dia 14, às 14 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 46ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/12/2012

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Durval Ângelo -  Entrega de placa - Palavras do Sr.  Emílcio José Lacerda Vilaça -

Obliteração de selo comemorativo - Entrega de diplomas -  Palavras do Secretário

Cássio Soares - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Durval Ângelo - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos Humanos - Conedh - pelos 25 anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a tomar  assento à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Emílcio José

Lacerda Vilaça, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, e
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Deputado Cássio Soares, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; a Exma.

Sra.  Ana  Cláudia  da  Silva  Alexandre,  Defensora  Pública  e  Coordenadora  da

Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e  Socioambientais,

representando  a  Defensora  Pública-Geral  do  Estado,  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon

Tonet; e o Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos desta Casa e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O  locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  da  Exma.  Sra.  Emely  Vieira

Salazar, Presidente do Conedh de 2001 a 2009. Registramos também o recebimento

de  mensagem  do  Deputado  Paulo  Lamac,  que,  impossibilitado  de  comparecer,

cumprimenta o Conedh pelos 25 anos de criação, na pessoa do Sr. Presidente, que

está compondo a Mesa de honra, e o Deputado Durval Ângelo pela iniciativa desta

homenagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Exmos. Srs. Deputado Rômulo Viegas, representando o Deputado Dinis Pinheiro,

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Emílcio  José

Lacerda Vilaça, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos -

Conedh  -;  Deputado  Cássio  Soares,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social;  Ana

Cláudia  da  Silva  Alexandre,  Defensora  Pública  e  Coordenadora  da  Defensoria

Especializada em Direitos  Humanos,  representando a Defensora Pública-Geral  de

Minas  Gerais,  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet;  minhas  senhoras  e  meus  senhores;

telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia.

O dia de hoje tem um significado muito especial. Há 64 anos o mundo, consternado

pelo  reconhecimento  de  até  onde  pode chegar  a  barbárie  humana,  pós-Segunda

Guerra Mundial, tenta criar mecanismos que pudessem coibir essa manifestação de

instintos e sentimentos não tão nobres no ser humano. A Declaração Universal dos

Direitos  Humanos,  há  64  anos,  foi  uma  tentativa  de  realmente  criar  normas,

procedimentos, que os povos deveriam estabelecer para tornar a convivência entre
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eles mais civilizada. E ainda, na relação interna em seus países, estabeleceu regras

para os  cidadãos e as  cidadãs,  de  forma que não vivêssemos situações como a

tragédia que se abateu sobre a humanidade, com quase 60 milhões de mortos e uma

destruição  incalculável,  que  foi  a  Segunda  Grande  Guerra.  Os  30  artigos  da

Declaração Universal dos Direitos Humanos foram um pouco baliza ética,  visando

garantir o mínimo necessário à vida e à dignidade humana.

Acredito  que  o  fato  de  nos  reunirmos  aqui  para  celebrarmos,  em  um  primeiro

momento, este chamado Dia Internacional dos Direitos Humanos é muito significativo.

E,  esta  semana,  a  Comissão de Direitos  Humanos  tirou  várias  atividades  de um

amplo mosaico que mostra o que é e como se dá a temática dos direitos humanos, as

áreas que são mais abordadas hoje, com vistas a garantir  que esses direitos não

sejam,  como quase  acabam  sendo  em  muitas  situações,  só  letras  mortas,  para

servirem de referência ou recordação de um passado.

Hoje, pela manhã, realizamos um debate muito expressivo sobre Direitos Humanos

e  o  Parque  Nacional  do  Gandarela,  incorporando  essa  discussão  dos  direitos

ambientais,  e  abordamos  a  grande  violadora  dos  direitos  humanos,  que  é  a

mineração em geral, especialmente a companhia Vale. O direito à água é um direito

fundamental. Belo Horizonte hoje está exaurindo sua capacidade de água, chegando

a usar 95% das fontes presentes de fornecimento e correndo riscos com a ampliação

da Mina Apolo,  da Vale,  na região  do  Parque da Gandarela.  A decretação desse

parque por parte do governo federal seria fundamental para se garantir um direito tão

necessário à vida, que é o direito à água.

À tarde, tivemos uma manifestação no Crea, em frente à Justiça Federal, exigindo

justiça  para  o  caso  do  massacre  de  Felisburgo.  Essa  comissão  acompanhou  no

primeiro momento e até hoje tem acompanhado. Há oito anos, no dia 20/11/2004,

houve 5 assassinatos  de  sem-terra  e  12  tentativas de assassinato.  Vemos  agora

chegar a termo essa questão, com o julgamento, no dia 17 de janeiro, do assassino,

mandante  e  participante  direto,  que  é  o  Adriano  Chafik,  e  dos  pistoleiros  que

participaram  da  ação.  No  momento  em  que  estávamos  no  Crea,  nesse  ato  que

contou com a presença da Comissão de Direitos Humanos, vimos como é grande a

dívida que temos com a democracia da terra no Brasil.  Pessoas ainda morrem no
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Brasil em razão de conflitos agrários. O Procurador de Justiça Afonso Henrique, esse

bravo companheiro que há mais de 20 anos já atuava conosco, que se iniciou na

Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e hoje está na Promotoria de Conflitos

Agrários, dizia que é impossível imaginarmos que isso é o Brasil. Lembro-me de que,

há oito  anos,  num ginásio de Felisburgo, onde as pessoas comiam marmitex nas

arquibancadas, saía um chorume, um sangue de dentro de alguns caixões daqueles

homens assassinados. E ele dizia: “Isso é a barbárie”. Onde estamos? Nos dias de

hoje, nos dias em que se defendem os direitos humanos, ainda constatamos uma

situação como essa.

Vamos ter  essa atividade aqui  e,  na quinta-feira, vamos receber 22 caciques da

nação guarani, que estarão amanhã e na quarta-feira na UFMG discutindo a questão

guarani  no  Brasil.  Na  semana  passada,  representando  a  Comissão  de  Direitos

Humanos, estive no Mato Grosso do Sul, em Iguatemi, em Paranhos, em Dourados e

em Campo Grande, e visitei três aldeias guaranis, que hoje são piores que as favelas

que vemos aqui: a Arroyo Corá, a Pielito Kue e a Ipoí, onde vimos índios com tradição

riquíssima, que nem o português falam, mas nos receberam com seus cânticos, com

suas músicas, vivendo ilhados em verdadeiros campos de concentração, cercados

pelo latifúndio e pelo agronegócio. É interessante que já há duas áreas demarcadas,

mas o Ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar aos fazendeiros impedindo que

o  decreto  federal  fosse efetivado.  Imaginamos:  que país  é  esse onde  os  nossos

irmãos originários, os verdadeiros donos dessa terra são tratados dessa forma?

Vamos trazer aqui, para a Assembleia, nessa comemoração dos direitos humanos,

a questão guarani, particularmente o guarani-caiouá, para ser discutida e vamos nos

mobilizar  com  nossas  melhores  energias.  Na  sexta-feira  vamos  discutir  com  a

delegação  de  Deputados  do  Rio  Grande  do  Sul  a  experiência  da  Apac,

acompanhando-os numa visita em Itaúna. Também teremos uma audiência aqui para

discutir  a questão carcerária e a humanização da execução das penas em Minas

Gerais. Terminaremos na segunda-feira a nossa Semana Internacional dos Direitos

Humanos,  com a ida  a Brejo dos Crioulos,  em São João da Ponte.  Estarão lá  a

Comissão e a Promotoria Agrária de Minas Gerais para discutir a questão de Brejo

dos  Crioulos,  a  única  terra  de  quilombolas  em  Minas  Gerais,  decretada  pela
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Presidência  da  República;  e  vejam  que  são  mais  de  500  quilombos  no  Estado.

Desses,  350  já  têm  laudo  antropológico.  Discutiremos  uma  tímida  situação  em

relação à demanda geral, mas é o que conseguimos até agora. Então, comemorar 64

anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais do que alegria, apresenta-

se para nós como um desafio para conseguirmos que esses direitos realmente sejam

efetivados a fim de termos um mundo mais fraterno e melhor.

Não há nada melhor para reconhecer tudo isso que lembrar que temos um órgão,

em Minas Gerais, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, que tem enfrentado

esses desafios. Daqui a uns dias, celebraremos os 25 anos do Conselho Estadual

dos Direitos Humanos. Ainda bem que temos essas mediações da comunidade e da

sociedade,  que  necessitariam  ter  mais  poder  e  ser  mais  ouvidas  pelos  poderes

públicos.  Falo  sobre  o  nosso  Conselho  Estadual  dos  Direitos  Humanos  e  outras

organizações.  O  Conselho  representa  uma luz  importante  na  defesa  dos  direitos

humanos e na efetivação desses direitos e, ao mesmo tempo,  este processo que

legitima a democracia:  o diálogo permanente entre  os  eleitos  e a sociedade civil.

Então,  Emílcio,  leve  o  nosso reconhecimento  e  a  nossa admiração.  Com toda a

certeza, quem sabe, no ano que vem ou nos vindouros, possamos celebrar os 64, os

65, os 66 e os 67 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem ter que

chorar mortos na luta pela terra, sem ter que chorar mortos na luta da causa indígena,

sem ter que chorar a questão quilombola, ou que viúvas ou órfãos chorem a morte de

seus entes queridos que estavam em uma prisão do Estado, que teria a obrigação de

protegê-los.  É  assim  que  determina  a  lei,  é  assim  que  determina  o  Estado

Democrático de Direito.

Ao mesmo tempo,  Emílcio,  espero que, nas próximas comemorações, cada vez

menos ouçamos dizer que falar em direitos humanos é falar em defesa de bandido.

Esse discurso ainda é recorrente e hoje não mais é fruto da ignorância, mas fruto

claro  de  uma visão  ideológica  de  justificar  a  negação  da  efetivação  dos  direitos

humanos. Como diz o poeta, que bom que tenhamos noites tão escuras, pois é nas

noites mais escuras que enxergamos melhor as estrelas. Obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Rômulo Viegas, representando o Presidente



2081
____________________________________________________________________________

da Assembleia Legislativa, o Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr. Emílcio

José  Lacerda  Vilaça,  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os

seguintes dizeres: “Considerar a liberdade e a dignidade humanas, em todos os seus

aspectos, é vital para uma sociedade que deseja ser cada vez melhor. Por essa razão

foi criado, em 1987, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh

-,  cujo  propósito  é  contribuir  para  a  manutenção  da  democracia  e  dos  direitos

constitucionais e empenhar esforços para que todos os cidadãos sejam tratados de

maneira igual diante da lei. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer

o valor do Conedh para o Estado e para o País, rende a ele honrosa homenagem

pelos 25 anos de sua criação”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Durval Ângelo e o Secretário Cássio Soares

para me acompanharem na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavra do Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça

Exmos. Srs. Deputado Rômulo Viegas, representante do Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; Deputado Cássio

Soares,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social;  Exma.  Sra.  Ana  Cláudia  da  Silva

Alexandre,  Defensora  Pública  e  Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  de

Direitos  Humanos,  representando  a  Exma.  Sra.  Andrea  Abritta  Garzon  Tonet,

Defensora  Pública-Geral  de  Minas  Gerais;  e  Exmo.  Sr.  Deputado  Durval  Ângelo,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais  e  autor  do requerimento que deu origem a esta  homenagem, a

quem,  em  nome  de  todos  os  Conselheiros,  agradecemos  a  iniciativa  desta

comemoração. Cumprimento ainda os Srs. Conselheiros, os funcionários do Conedh

e da Sedese,  todos os presentes e os  telespectadores. Cumprimento o Sr.  Jorge

Nahas  e  a  Sra.  Márcia  e  familiares.  Peço  licença  a  todos  para  uma  deferência

especial  e  cumprimento minha esposa, Darci Vilaça, e minhas filhas Júlia e Sofia

Vilaça.

Senhoras  e  senhores,  sobre  a  difícil  relação  dos  governantes  e  o  abuso  no

exercício  do  poder,  tem-se  que  o  tema  já  foi  objeto  de  substanciosas  obras.
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Entretanto,  algumas  obras,  de  forma  mais  pedagógica,  como  aquela  escrita  por

Gérard Lebrun, ao responder o que é poder e falar sobre ética e direito, pela lição de

Chaïm Perelman, não fogem de apontar a necessidade constante do controle pelos

mandantes das ações de seus mandatários ou governantes. Essa linha tênue,  ou

melhor, essa estreita fronteira me faz apropriar-me do título e aplicar analogicamente

o conteúdo da obra de José de Souza Martins: "Fronteira: a degradação do outro nos

confins  do  humano",  para  cada  vez  mais  estarmos  cônscios  da  necessidade  do

controle,  da  proposição  e  da  defesa  intransigente  da  implementação  de  políticas

públicas e respeito aos direitos e garantias individuais, não só aqueles normatizados

nas  Constituições  Federal  e  Estadual,  mas  também  aqueles  outros  direitos

decorrentes  do  regime  e  dos  princípios  por  elas  adotados  ou  dos  tratados

internacionais que a República Federativa do Brasil assume, conforme prevê o § 2°

do art. 5° da Constituição Federal, que impõe à Con stituição mineira seguir da mesma

forma.

Nesse contexto, sobre a necessidade de instrumentalização dos meios de proteção

contra as ações do administrador, está a lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, na

obra “Direitos Humanos Fundamentais”, para quem, em todas as escalas do poder

público, do mais alto ao menor grau, haverá possibilidade de violação de direitos dos

governados ou cidadãos. E, nessa mesma obra, na pág. 85, complementa o referido

mestre constitucionalista que o reconhecimento" de que esses agentes do Estado

pecam frequentemente contra os direitos do povo" leva o próprio Estado a "organizar

contra a atividade precípua de um dos seus Poderes todo um complexo sistema de

proteção”.

Nesse  palmilhar,  especificamente  quanto  ao  sistema de  controle  brasileiro,  boa

parte da doutrina aponta a existência de três  sistemas de controle:  o judiciário,  o

administrativo e, hoje, o sistema da ouvidoria, o “ombudsman”. No conceito amplo de

sistema de controle administrativo, além do contencioso, especificamente instituído

para  a  via  administrativa,  incluem-se  as  ações  deliberativas,  propositivas  e  de

fiscalização dos conselhos  de  direitos,  sobre  cujas dimensões Públio  Caio  Bessa

Cyrino escreve em “O Papel Articulador dos Conselhos de Direitos e dos Conselhos

de Educação", publicado no sítio da ABMP. Citando Maria da Glória Gohn, sobre os
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conselhos  populares  e  participação  popular,  ele  informa  que  o  surgimento  dos

conselhos de direitos tem fulcro nas experiências internacionais: a Comuna de Paris,

vista  como  primeira  experiência  de  autogestão  operária  através  de  conselhos

populares, ocorreu em 1871, na França, onde os trabalhadores conseguiram exercer

o  governo;  os  sovietes  russos,  surgidos  em  São  Petersburgo,  em  1905,

caracterizados como organismo político de luta pelo poder estatal num momento de

crise aguda da sociedade; a experiência alemã, através de conselhos de fábricas, por

volta  de  1918,  que  cuidavam  das  questões  salariais,  preços  de  aluguéis;  a

experiência  italiana,  começando  por  comissões  de fábricas  que evoluíram para  a

formação  de  conselhos  com  características  políticas.  Outras  tantas  experiências

internacionais ocorreram.

Notadamente, a despeito de a experiência com conselhos, como prática social de

intervenção  de  grupos  sociais  organizados  na  gestão  política  do  poder,  não

representar figura de criação exclusiva do legislador brasileiro, o registro que se tem

no Brasil, anteriormente à Constituição de 1988, embora de maneira flagrantemente

incipiente e não possuindo a mesma conotação dos conselhos de direitos que se tem

na forma hodierna, ainda segundo Públio  Cyrino,  no Brasil,  pelo menos enquanto

ideia, veio surgir no Código de Melo Matos, de 1927, o qual já previa a existência de

conselhos de assistência e proteção aos menores.

Mesmo diante  do  caudal  de  fatos  internacionais  ocorridos  na  última metade do

século passado, como bem aponta a “Era dos Extremos - O Breve Século XX - 1914-

1991”,  de  Eric  Hobsbawm,  e  ainda  em  face  dos  inúmeros  obstáculos  para

restabelecimento da democracia,  saboreada pelo brasileiro em curtos períodos de

nossa história, a sociedade civil brasileira, no enfrentamento do plano interno, buscou

se  organizar  para  o  restabelecimento  das  eleições  diretas  já,  da  liberdade  de

manifestação  dos  trabalhadores  através  das  lutas  sindicais,  dos  movimentos

campesinos, bem como para a pronta anistia política e para a ação denunciadora e

de combate às torturas da ditadura militar.

Reforçado  pelos  movimentos  internacionais,  o  grito  da  população  brasileira

encontrou amparo no plano interno, inclusive para conquistar uma nova Constituição

Federal, e, antes mesmo de sua edição, Minas Gerais criava, através da Lei nº 9.516,
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de 29/12/87, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh -, nos

termos do seu art. 6°. Desse período até o presente , muitas lutas foram travadas pelo

Conedh-MG,  desde  o  voluntariado  dos  primeiros  tempos,  da  composição  quase

somente governamental ao porto da composição com a sociedade civil, tendo hoje a

busca da efetiva paridade de forças na composição.

Nestes 25 anos de criação do Conedh-MG, as comissões permanentes trabalharam

muito: a Comissão de Investigação e Procedimento Administrativo sobre Violações de

Direitos Humanos visitou presídios, locais de abrigo, etc., percorreu assentamentos e

acampamentos  de  trabalhadores  sem  terra,  produziu  documentos  na  busca  de

proteção daqueles que estiveram ou estivessem na iminência de violação de direitos

humanos. A Comissão de Pesquisa, Legislação e Medidas Executivas para a Eficácia

dos Direitos Humanos, além de ter trabalhado sobre a própria legislação do Conedh,

laborou no estudo de legislação que venha a sugerir promoção dos direitos humanos

e coibir os abusos contra eles. A Comissão de Divulgação e Conscientização para a

Eficácia dos Direitos Humanos buscou fomentar a publicidade das ações e eventos

destinados à promoção dos direitos humanos.

Por seu turno, as comissões especiais não fugiram a essa regra. A primeira delas, a

Comissão  Especial  de  Indenizações  às  Vítimas  de  Tortura  -  Ceivit  -,  vem

possibilitando reparação às vítimas do regime militar, cujos processos indenizatórios,

uma vez preparados pelo Arquivo Público Mineiro, serão digitalizados, e seus dados,

disponibilizados  ao  público  para  consulta,  para  que a  sociedade brasileira  jamais

venha a sofrer as agruras do regime autoritário.  Ainda com relação às comissões

especiais, a Comissão Especial contra a Homofobia vem se destacando no combate

às ações de homofobia, cobrando insistentemente a apuração e punição dos crimes

de  tal  natureza.  A Comissão  Especial  para  Prevenção da Tortura  -  Cepto  -  vem

trabalhando em instrumentos capazes de efetivamente estabelecer a prevenção aos

atos de tortura, apresentando recentemente uma sugestão de proposta de criação do

mecanismo de prevenção à tortura em Minas Gerais, tendo o Conedh encaminhado-a

à Sedese,  para  que,  dentro  do  possível,  possa transformá-lo  em projeto de  lei  e

Minas Gerais tenha um mecanismo de prevenção à tortura. A Comissão Especial de

Acompanhamento  das  Ocupações  Dandara,  Camilo  Torres  e  Irmã  Dorothy  vem
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diuturnamente  atuando  no  monitoramento  dessas  comunidades  e  das  demais

ocupações no Estado. E mais, na forma da Lei nº 13.604, de 2000, defende a atuação

imediata da comissão supraestatal de negociação dos conflitos urbanos e rurais. Por

sua  vez,  a  Comissão  Especial  de  Monitoramento  das  Políticas  Públicas  para  as

Pessoas em Situação de Rua reclama a implantação de políticas públicas inadiáveis

para as pessoas em situação de rua, mormente diante da Copa do Mundo que se

aproxima.

Diante dessas ações, em resposta à Neila Karla Fernandes da Costa, que em seu

brilhante artigo faz a indagação "Conselhos de direitos: espaço de controle social ou

de cristalização de poder?", podemos responder que o Conselho Estadual de Direitos

Humanos -  Conedh -MG -,  coerentemente, nestes 25 anos, tem representado um

espaço de controle social. Senhores, papel contrário, ou seja, papel cristalizador do

poder, o Conselho Estadual de Direitos Humanos - Conedh - não se prestará a fazer,

pois lá estaremos nós ou nossos sucessores, sejam Conselheiros governamentais ou

Conselheiros  da  sociedade  civil,  sempre  na  busca  da  construção  de  um  espaço

democrático,  independente,  deliberativo,  propositivo  e  fiscalizador,  para,  de  forma

serena, madura e dentro de um devido processo legal, exercer a função democrática

de  controle  das  ações  governamentais,  no  que  tange  às  políticas  públicas  para

direitos humanos, sob pena de sermos arautos ou meirinhos de um discurso hipócrita

e estéril, como produto da verve fácil.

Agindo em prol do fortalecimento do espaço de controle social, que é o Conedh-

MG,  estaremos  fortalecendo  a  importância  histórica  da  Declaração  dos  Direitos

Humanos  para  a  humanidade,  que  nesta  data  faz  festa  e  é  motivo  também  de

homenagens. Enfim, caminhemos altivos com o Conedh para frente; para que diante

da alegação de que muito há de fazer e poucas são as nossas armas, lembremo-nos

sempre da situação vivida por Winston Churchill,  quando Primeiro-Ministro da Grã-

Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial,  na Conferência de Teerã, em 28 de

novembro de 1943, diante do pessimismo de Stalin e Roosevelt frente ao avanço das

tropas do Eixo, levantou-se e caminhou na direção de um tanque de peixes que havia

ali  perto,  segurando  uma  xícara  de  chá,  vazia.  Mergulhou  a  xícara  e  pôs-se  a

derramar água para fora do tanque. Os participantes da reunião pararam de falar para
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observar o que ele fazia e lhe perguntaram o que pretendia. Ele então respondeu:

“Vou esvaziar o tanque”. Alguém indagou, atônito: “Mas, com uma xícara?”. Churchill,

sem interromper o que fazia, respondeu: “É a arma que tenho. Sei que é pouco, mas

tenho persistência". Parte desse texto foi extraída da matéria "Carta Brasil 2008 de

direitos humanos".

Portanto, nós, Conselheiros, como tantos outros que pensam e querem o Conedh

como  espaço  de  controle  social,  queremos  repetir  aquilo  que  afirmou  o  então

Primeiro-Ministro da Inglaterra, bem como aquilo que foi registrado no II Congresso

Internacional  de  Direitos  Humanos,  realizado  nos  dias  21  a  26  de  setembro  no

Parque  Anhembi,  em  São  Paulo:  "Nós,  cidadãos  brasileiros,  persistentes  e

conscientes, vamos fazer a nossa parte com as armas que temos”. Muito obrigado.

Obliteração de Selo Comemorativo

O locutor - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e os Correios

lançam, neste instante, o selo personalizado alusivo aos 25 anos desse Conselho. O

selo postal personalizado lançado neste momento é composto por duas partes. Como

podem  acompanhar  pela  projeção  no  telão,  a  primeira  parte  é  o  selo  de  carta

comercial de primeiro porte, que contém a imagem da bandeira do Estado de Minas

Gerais e, ao fundo, as montanhas de Minas. A segunda parte é do diagrama dos 25

anos do Conselho envolto no triângulo, símbolo mineiro.

Neste  momento  convidamos  a  Sra.  Alessandra  Araújo,  Gerente  de  Vendas

Corporativas  dos  Correios  em  Minas  Gerais,  a  dirigir-se  ao  local  indicado  pelo

Cerimonial para conduzir o ato de lançamento do selo. Solicitamos também que se

dirijam ao local indicado pelo Cerimonial os Exmos. Srs. Deputado Rômulo Viegas,

Secretário Cássio Soares, Emílcio José Lacerda Vilaça e Deputado Durval Ângelo.

Para a primeira  obliteração sobre o selo personalizado alusivo  aos  25  anos  do

Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos,  convidamos  o  Deputado

Rômulo Viegas; para a segunda obliteração, convidamos o Secretário Cássio Soares;

para a terceira obliteração, convidamos o Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça; e para a

quarta e última obliteração, convidamos o Deputado Durval Ângelo.

- Procede-se às obliterações do selo.
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Entrega de Diplomas

O  locutor  -  Com  exceção  do  Secretário  Cássio  Soares,  a  quem  solicitamos

permaneça no local, convidamos as demais autoridades a retornar a seus lugares.

Fazemos essa solicitação porque neste instante será feita em ato simbólico a entrega

de diploma produzido pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos a

seus  Conselheiros.  O  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  Deputado  Cássio

Soares, fará entrega à Conselheira Nívea Mônica da Silva, que representa os demais

Conselheiros.

- Procede-se à entrega dos diplomas.

Palavras do Secretário Cássio Soares

Boa  noite,  senhoras  e  senhores.  De  maneira  muito  especial,  gostaria  de

cumprimentar  o  dileto  amigo  colega  de  Parlamento,  Deputado  Rômulo  Viegas,

representando o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Dinis Pinheiro.  De igual  modo cumprimento também o Sr.  Emílcio José

Lacerda Vilaça, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos,

que nos brindou com uma bela peça em seu discurso; a Dra. Ana Cláudia da Silva

Alexandre,  Defensora  Pública  e  Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  de

Direitos  Humanos,  representando  a  Dra.  Andrea  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora

Pública-Geral  de  Minas  Gerais;  e  ainda  o  colega  Deputado  Durval  Ângelo,  que

preside a importante Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, que ouso dizer ser a comissão mais importante desta Casa.

Cumprimento o nobre colega estudioso, batalhador e defensor da causa dos direitos

humanos em nosso Estado de Minas Gerais e que, por ora, é autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem; senhoras e senhores e telespectadores da TV

Assembleia. Estendo os meus cumprimentos a todos os servidores e funcionários da

Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais na pessoa da Profa. Carmen

Rocha, Subsecretária de Direitos Humanos; à Dra. Nívea, representante do Ministério

Público; aos senhores militares e ao público aqui presente.

Senhoras e senhores, direitos humanos significam os valores, os princípios e as

normas que dizem respeito à vida e à dignidade. Esses valores estão expressos e

consagrados  em  declarações,  pactos  e  convenções  internacionais,  sendo
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considerado  documento  maior  a  já  citada  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos, que hoje reverenciamos nesta solenidade. Na Constituição da República

Federativa do Brasil também está expresso, em seu art. 1º, o compromisso do Estado

brasileiro com a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, bem

como no art. 5º e seguintes a definição dos direitos e garantias fundamentais.

Existe uma inter-relação entre os significados de cidadania e de direitos humanos

que, com o passar do tempo, torna-os cada vez mais próximos, a ponto de podermos

dizer que quando um deles é ferido o outro também o é. Ao mesmo tempo em que se

garante  um,  o  outro  também  se  faz  presente.  É  importante  lembrar  que  tanto  a

cidadania  quanto  os  direitos  humanos  não  são  inerentes  aos  indivíduos  e

conquistados  ao  nascer.  Eles  são  construídos  diuturnamente  por  meio  da

conscientização social. Nesse esforço pela busca da plena cidadania e da garantia

dos direitos humanos é que estamos empenhados. Por um lado, a sociedade civil,

com seus diversos movimentos e, de outro lado, o Estado, exercendo o seu papel de

proporcionar as condições para que sejam exercidos plenamente a cidadania e os

direitos humanos no meio social.

O  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  é  o  fórum  dessas

discussões e da busca de consensos democráticos. Ele foi criado pelo governo do

Estado de Minas Gerais em 1987, com o objetivo principal de aplicar, em todos os

sentidos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário,

combatendo  todas  as  formas  de  violência,  abandono  e  discriminação  da  pessoa

humana. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos é também a janela

aberta que a sociedade civil tem e que garante iluminar as questões de violação dos

direitos  humanos,  contribuindo  para  impedir  a  ruptura  da  ordem,  a  ofensa  à

dignidade,  o desrespeito  às  leis.  Nesses  25 anos  de existência,  foram realizadas

ações relevantes que contribuem para promover a articulação das políticas, tendo em

vista a identificação de demandas e necessidades no campo dos direitos humanos,

assim como a promoção e a garantia dos direitos de todos os grupos populacionais,

indicando caminhos para a proteção dos cidadãos, bem como para a restauração de

seus direitos quando violados.

O governo de Minas Gerais, ao ensejo dos 25 anos do Conedh, lança à consulta
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pública o Plano Mineiro de Direitos Humanos, com a proposta do Estado para o futuro

da sociedade mineira. O plano busca assegurar a todos os cidadãos, especialmente

às  populações  em situação de vulnerabilidade social  e  individual,  a  promoção,  a

proteção e a restauração dos direitos humanos. É um momento significativo esse em

que  entregamos  à  sociedade  o  plano  para  que,  por  meio  de  uma  discussão

democrática, seja legitimado e continue a trilha da construção de uma sociedade mais

solidária, humana, justa.

Neste  dia,  fizemos  uma  visita  especial  à  futura  e  brevemente  nova  casa  do

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. O governo estadual, através da

Secretaria de Desenvolvimento Social, está findando as últimas ações para que, em

poucos  dias,  todos  os  conselhos  envolvidos  na  defesa  dos  direitos  do  cidadão

estejam abrigados num só prédio, com boas condições a serem providas pelo Estado

de Minas Gerais aos Conselheiros, à sociedade civil organizada e representada, para

que possam, de forma firme, forte e bem estruturada, dar a resposta e o retorno que a

sociedade tanto anseia.

Cumprimento  o  Presidente  e  os  demais  Conselheiros  do  Conselho  Estadual  de

Defesa dos Direitos Humanos pelos 25 anos do Conedh. Espero que, nos próximos

anos, tenhamos ainda mais motivos para festejar  uma data tão nobre como esta.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite.

Palavras do Sr. Presidente

Quero cumprimentar o Sr. Emílcio José Lacerta Vilaça, Presidente do Conedh, e em

sua  pessoa  cumprimento  os  demais  Conselheiros;  a  Dra.  Ana  Cláudia  da  Silva

Alexandre,  Defensora  Pública  e  Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em

Direitos Humanos, representando a Sra. Andrea Abritta Garzon Tonet, nossa amiga

Defensora Pública-Geral de Minas Gerais. Destaco a presença do nosso Deputado

Cássio  Soares,  particular  amigo  e  atual  Secretário  de  Desenvolvimento  Social;

publicamente, elogio seu trabalho à frente da Sedese e, na sua pessoa, cumprimento

todos os integrantes dessa secretaria, enviando um abraço especial à Profa. Carmen

Rocha, Subsecretária de Direitos Humanos. Destaco a presença do nosso colega e

amigo parlamentar,  Deputado Durval  Ângelo,  Presidente  da Comissão de Direitos

Humanos desta Casa e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem,
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reconhecendo publicamente o brilhante trabalho que faz em defesa da vida, no seu

mais amplo sentido.

Lerei  o  pronunciamento  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  do  Parlamento

mineiro:  “Os  25  anos  de  criação  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos - Conedh - significam para esta Assembleia não só um momento especial,

como também um justo motivo de celebração. Inteiramente afinado com nossa maior

preocupação parlamentar,  a de dar voz e poder ao cidadão, o Conselho tem sido

parceiro relevante de nossas comissões, especialmente a de Direitos Humanos, na

formulação e na fiscalização de importantes políticas públicas. Em Minas Gerais, cuja

história tem-se norteado pela liberdade e pela democracia, cabe ao Conedh a tarefa

de aplicar entre nós a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é

signatário. É assim que temos no âmbito de toda a sociedade e, em especial, por

meio do trabalho dos agentes públicos, o dever de combater toda e qualquer forma

de violência, abandono e discriminação da pessoa humana. Além dos representantes

do  poder  público,  entidades  da  sociedade  civil  organizada  com  alto  potencial

participativo  integram  a  estrutura  do  Conedh,  atualmente  presidido  com  grande

competência  pelo  espírito  sensato  e  dinâmico  do  seu  Presidente,  Emílcio  José

Lacerda Vilaça.

No curso desses 25 anos temos lutado juntos para evidenciar que são os direitos

humanos o suporte para que todas as camadas de nossa população disponham de

uma existência digna. Desde a Constituição de 1988, sua observação vem sendo a

salvaguarda  dos  valores  democráticos  e  do  alicerce  do  Estado  Democrático  de

Direito. Os direitos humanos constituem a matriz de todos os outros que permitem à

pessoa humana sua sobrevivência pela alimentação, pela moradia e pelo vestuário

adequado, além de sua liberdade de locomoção e seu acesso ao trabalho, à saúde e

à  educação.  São  eles  frutos  de  árduas  conquistas  históricas  da  humanidade,

infelizmente  tantas  e  tantas  vezes  não  observados,  usurpados  e  violados.  Sua

aplicação depende de uma contínua vigilância, pois grande parte do povo brasileiro

ainda se encontra excluído e marginalizado, necessitando de condições mínimas para

levar uma existência íntegra.

É fundamental  que todos sejam informados de seus direitos,  daí  a  permanente
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necessidade de uma educação para os direitos humanos que implica a passagem de

uma consciência meramente individual para uma consciência coletiva, sem qualquer

tipo de discriminação e observando as diversidades culturais no cotidiano da família e

em todas as esferas sociais. Destacamos, por nossa Carta Magna, cinco direitos que

se  tornaram  invioláveis:  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à

propriedade.  Não  basta  que  sejam  garantidos  legalmente,  é  preciso  que  se

concretizem efetivamente na vida de cada pessoa e de cada grupo social. Para isso

trabalha o Conedh, que, em conjunto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

tem contribuído decisivamente para a construção de uma autêntica cidadania. Temos

o orgulho de ter  elaborado diversas e importantes  leis  que vêm, ao longo destes

anos, procurando reduzir as desigualdades sociais, inclusive regionais.

Nosso  combate  significa,  ainda,  suprir  as  lacunas  de  uma  sociedade  desigual

economicamente, dividida entre ricos e pobres e necessitando de ações e políticas

integradoras.  Representa  também  a  consolidação  de  práticas  amplamente

democráticas, permitindo a inclusão de minorias de toda ordem no desenho de uma

verdadeira  República.  Mediando  a  participação  popular,  procurando  atender  suas

demandas  e  aprendendo  a  solucionar  os  conflitos  é  que  construiremos  uma

sociedade capaz de discutir carências e privilégios, buscando a justiça para todos.

Portanto,  em  atenção  à  vida  de  cada  mineiro  e  pela  devida  proteção  aos  seus

direitos, as ações do Conedh merecem o irrestrito e permanente apoio desta Casa.

Prevemos para os próximos anos um grande avanço nessa área, quando a sociedade

e o Estado concretizarão uma melhor negociação dos interesses da população, por

um real avanço na conquista de seus direitos. Muito obrigado”.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação,  encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 11, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 11/12/2012.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 31/2012; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; questão de

ordem;  discursos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia;

apresentação das Emendas nºs 2 e 3; encerramento da discussão; requerimento do

Deputado  Sargento  Rodrigues;  deferimento;  questão  de  ordem;  chamada  para

recomposição de quórum; existência de número regimental para votação de projeto

de lei  complementar;  requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; deferimento;

discurso  do  Deputado  Sargento  Rodrigues;  votação  nominal  do  projeto,  salvo

emendas e destaque; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal

do art.  13 do vencido em 1º turno; aprovação; votação nominal  da Emenda nº 1;

rejeição; votação nominal da Emenda nº 2; aprovação; votação nominal da Emenda

nº 3; aprovação; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão

- Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -  Braulio Braz -  Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -
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Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente -  Discussão,  em 2º  turno,  do Projeto  de Lei  Complementar  nº

31/2012, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 5.301, de 16/10/1969, que

contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 10.366, de

28/12/1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais - IPSM. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  Deputado

Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  público que nos assiste pela TVAssembleia, ao iniciar  a discussão do

Projeto de Lei Complementar nº 31, gostaria de cumprimentar todos os companheiros

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que se encontram presentes nas

nossas galerias. Saudando os companheiros, gostaria de falar sobre a importância da

matéria que ora votaremos.
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Objetivando  não  permitir  que  o  governo  cometa  um  erro  gravíssimo  com  a

previdência dos policiais e bombeiros militares, na condição de Líder, aportamos um

requerimento pedindo destaque para a votação do art. 13 do vencido em 2º turno. E o

art. 13 do projeto reduz a contribuição patronal de 20% para 16%.

Sr.  Presidente,  antes  mesmo  de  adentrar  o  mérito  dessa  questão,  é  bom  que

façamos um esclarecimento aos Srs. Deputados sobre o que vem ocorrendo com o

IPSM.  Deputado Bonifácio Mourão,  Líder  do governo  nesta  Casa,  a  quem temos

recorrido por  diversas vezes com os  Presidentes das  nossas associações,  temos

assentado à mesa com V. Exa.,  com o Deputado Lafayette de Andrada e com os

demais  Líderes  da  base  do  governo.  Alguns  Deputados  desta  Casa  e  desta

legislatura não estavam presentes quando eu, logo no início de fevereiro de 1999,

apresentei  um  requerimento  para  instalação  de  uma  comissão  parlamentar  de

inquérito para apurar os desvios das contribuições patronais e de segurados. Esses

desvios criminosos foram praticados pelo então Governador Eduardo Azeredo. Tenho

certeza de que aqueles que se encontram nas galerias nunca mais esquecerão esse

Governador na história deste Estado.  O sentimento que hoje temos em relação a

esse ex-Governador é o pior possível, pois, em seu governo, ele tentou de todas as

formas acabar com o IPSM.

Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados  e  companheiros  que  nos  acompanham  nas

galerias, esse é o requerimento que aportamos logo no início e que demonstrou a

preocupação com o que o governo Eduardo Azeredo vinha fazendo com o nosso

instituto. Para ficar bem claro, repetirei isso até porque, se houver algum Deputado

nesta  Casa  que  queira  fazer  um  pronunciamento  contrário,  é  bom  que  busque

informações  primeiro.  O  então  Governador  Eduardo  Azeredo  desviou

R$778.000.000,00 de forma criminosa do nosso IPSM. Por que ele fez isso? Não

sabemos até hoje. Naquela época, o Secretário de Fazenda era o Sr. João Heraldo

Lima, e ele contribuiu para que isso ocorresse, assim como o Vice-Governador, Sr.

Walfrido dos Mares Guia. Sr. Presidente e Srs. Deputados, ontem busquei o relatório

final da CPI que instalei sobre o Instituto do qual, neste momento, voltamos a fazer a

defesa.

Deputado  Bonifácio  Mourão,  talvez  esta  não  seja  a  hora  de  votarmos  esse
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famigerado  art.  13.  Está  na  hora de instalarmos  outra  CPI  para  sabermos  se  as

contribuições  patronais  e  dos  segurados  estão  sendo  repassadas  conforme

determina  a  lei.  A  partir  das  apurações,  poderemos  discutir  o  projeto  de  lei

complementar com a nossa categoria e a nossa base, mas não é certo o governo

discutir às escondidas, com os Comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar  e  com  o  Diretor-Geral  do  IPSM,  pois  nem  este  Deputado,  nem  nenhum

Presidente de entidade de classe tomou conhecimento dessas discussões. Apenas

fomos informados desse projeto na data em que o governo o enviou a esta Casa.

Deputado Rogério Correia, o ex-Comandante-Geral da Polícia Militar  também foi

ouvido na CPI do IPSM. O Cel.  Nélson Fernando Cordeiro, ex-Comandante-Geral

disse  o  seguinte:  “O  não  repasse  das  contribuições  patronais  e  dos  segurados

representa  uma  deficiência  drástica  nas  contas  do  IPSM”.  Portanto,  aquele  ex-

Comandante-Geral disse o que todos nós já sabemos: a redução de 20% para 16%

de contribuição patronal incidirá exatamente no ponto mais sensível da previdência

dos servidores militares.

O que essa Previdência faz sob a ótica da Lei nº 10.366? Paga as pensões das

viúvas, a saúde, a parte odontológica e a médica de todos os policiais e bombeiros

militares,  de  seus  dependentes  ativos  e  inativos.  Portanto,  o  IPSM  não  é  do

Governador  Antonio  Anastasia,  não  é  do  ex-Governador  Aécio  Neves,  não  é  de

Itamar Franco, de Newton Cardoso, de Francelino Pereira ou de Hélio Garcia: ele

pertence ao Soldado mais moderno e ao Coronel mais antigo; pertence àqueles que

têm honra, àqueles que querem fazer a defesa de fato e de direito, e não a uma meia

dúzia,  que,  muitas  vezes,  na  calada  da noite,  se  escondem  para  fazer  tratativas

maléficas  ao  próprio  Instituto.  Sabem  por  quê?  Porque,  muitas  vezes,  exercem

cargos de confiança e têm medo de dizer a verdade.

Então, é bom que acompanhemos a votação de forma muito atenta; que saibamos

quem vai votar a favor e quem vai votar contra o projeto, porque essa é uma votação

nominal, é um projeto de lei complementar. Portanto, o nome do parlamentar tem que

ser  colocado  no  painel,  para  sabermos  quem  quer,  verdadeiramente,  defender  o

IPSM e a saúde dos policiais, dos bombeiros e dos seus familiares e quem é contra e

quer,  realmente,  tirar  recursos,  deteriorar  e  sucatear  a  saúde  dos  policiais  e
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bombeiros militares. Hoje as senhoras e os senhores que acompanham as nossas

galerias e todo o Estado de Minas vão saber quem votou com o governo para retirar

recursos do IPSM e quem votou a favor dos policiais e bombeiros militares.

Durante a CPI do IPSM, tivemos a oportunidade de ler  a manifestação do Cel.

Zeder - hoje Vice-Presidente da União dos Reformados do Estado -, que foi ouvido

pela CPI e,  naquele momento, já mostrava a sua coerência em defesa do nosso

instituto. Cel. Zeder, tive a oportunidade de ler atentamente as suas palavras relativas

ao IPSM. Aliás, a União dos Reformados chegou a entrar com uma ação civil pública

para defender o Instituto. Ocorre que, se os policiais e os bombeiros forem derrotados

neste Plenário, com certeza, Deputado Bonifácio Mourão, não teremos só uma ação

civil pública, mas várias em desfavor do governo. Obviamente, quem figurará no polo

passivo dessa ação é o Governador Anastasia.

Os companheiros Presidentes de entidades de classe tiveram a oportunidade de

me ver e de me ouvir falar para os Líderes da base. Tenho feito isso constantemente,

Deputado  Rogério  Correia,  porque,  quando  se  representa  um  segmento,  pensam

assim: “Mas o Deputado só quer olhar o lado da sua classe”. E tenho dito que isso vai

causar um estrago político avassalador para o governo Anastasia, mas os Líderes e o

governo não acreditam. Até ontem, os quartéis estavam em paz, Deputado Bonifácio

Mourão.  Estavam  em  paz  porque  o  reajuste  havia  sido  votado.  Todos  estão

aguardando  as  parcelas,  conforme a  lei  foi  aprovada.  Este  Deputado e  todas  as

entidades  estavam  discutindo  o  PLC,  a  fim  de  fazer  um  ajuste  no  sistema  de

promoções. Aí, o governo, de forma maldosa, fez tratativas às escondidas, mas não

com este Deputado nem com os Presidentes de entidades de classe. O governo fez

tratativas internas e colocou esse veneno no meio do projeto. Nesta Casa existem

Deputados médicos, Deputados que têm hospitais, Deputados que lidam com a rede

conveniada. Então, sabem do que estamos falando. Deputado Jayro Lessa, na sua

cidade,  Governador  Valadares,  os  policiais  estão  desesperados  porque  ali  não

existem pediatras para atender as crianças.

Apresentei  um  requerimento  na  Comissão  de  Saúde,  ao  Deputado  Bonifácio

Mourão, solicitando a realização de uma audiência pública pela Comissão de Saúde,

a fim de discutir o atendimento e a prestação dos serviços de saúde a policiais e
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bombeiros militares. Conforme o Deputado Bonifácio Mourão, a agenda da Comissão

de Saúde não está permitindo um debate agora. Essa audiência será marcada em

fevereiro de 2013. O Deputado Bonifácio Mourão tem consciência do requerimento

que foi aprovado na comissão dele.

Fizemos um apanhado, Deputado Rogério Correia, em nosso gabinete sobre esse

assunto.  Elaboramos  64  ofícios  sobre  diferentes  regiões  do  Estado,  cobrando do

Diretor-Geral do IPSM melhorias no atendimento, sempre dizendo a mesma coisa: os

médicos precisam criar uma pessoa jurídica, porque não aguentamos pagar a pessoa

física. Resultado disso:  está havendo sucateamento na área da saúde.  Os ofícios

ficaram prontos agora, pela manhã. Por isso não houve tempo de encaminhá-los a

todos os Deputados, porque fiz um longo levantamento de todos os arquivos do meu

gabinete, mas chegarão ao conhecimento de V. Exas.

O  Secretário  de  Governo,  Danilo  de  Castro,  nos  chamou  para  anunciar  que  o

projeto seria enviado para esta Casa. No mesmo dia, com as entidades de classe,

diferentemente  de  algumas  pessoas  que  ficam  falando  pelas  redes  sociais,

entregamos esse documento, que foi assinado por mim e pelas entidades de classe.

Nesse documento deixamos claro que repudiamos os artigos que aqui se encontram,

que  dizem  respeito  ao  IPSM.  Esse  documento  foi  entregue  imediatamente  ao

Secretário Danilo de Castro.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, em

primeiro lugar parabenizo os policiais e bombeiros militares e seus familiares que,

organizados, estão acompanhando esta reunião. Os nossos direitos são conseguidos

por  meio  de  mobilização,  de  luta.  Esta  é  a  Casa própria  para  as  reivindicações.

Então,  vocês  estão  de  parabéns.  Parabenizo  também  o  Deputado  Sargento

Rodrigues,  sempre  atento  aos  direitos  dos  profissionais  de  segurança.  É  um

Deputado muito atuante. Embora seja da base de governo, é independente quando o

assunto diz respeito aos direitos dos trabalhadores da área de segurança.

Esta Casa fez uma grande mobilização para que o governo federal possa investir

10% na saúde. Concordamos com essa iniciativa e assinamos o documento. Não

podemos aceitar  que, na contramão da história,  a mesma Casa tire agora 4% do

instituto dos profissionais de segurança, Deputado.
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Conte  conosco,  com  a  nossa bancada.  Está  aqui  o  Deputado Rogério  Correia,

nosso Líder, sempre atuante em benefício dos trabalhadores. Deixo nosso abraço e o

compromisso de estar contra tudo que possa prejudicar os trabalhadores, no caso em

questão os profissionais de segurança. Obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço à ilustre Deputada Maria Tereza Lara.

Dando  sequência,  eu  dizia  que  esse  documento,  elaborado  pelo  Deputado  e

entidades de classe, analisa a proposta (- Lê:) “Com relação às alterações da Lei nº

10.366, previstas nos arts. 10, 11, 12, 13 e 14 do projeto de lei, foram unânimes em

repudiar a proposta, entendemos que nossa previdência é intocável. O tema requer

uma discussão  mais  aprofundada  e  deve  ser  tratado  em  lei  específica.  O  IPSM

merece  todo  o  cuidado  e  respeito  do  governo,  pois  foi  criado  pela  classe”.  Está

assinado pelo  Deputado Sargento Rodrigues e por  todas as entidades de classe.

Esse é o documento original. Depois, passaremos às mãos de todos os policias do

Estado.

Essa foi a primeira manifestação feita para alertar o governo. Entretanto, quando o

governo  quer  votar  uma  matéria,  às  vezes,  fica  cego.  Ele  não  ouve  ninguém.

Amanhã,  se houver  uma matéria  contrária  à bandeira que você defende,  mas de

interesse do governo, ele vai querer atropelar  todo mundo.  O governo não aceita

perder uma. Ele quer ganhar todas. Entretanto, o governo, Deputado Ulysses, está

tirando dinheiro da saúde das pensionistas, das nossas velhinhas e dos filhos dos

policiais e bombeiros, ou seja, de onde não poderia tirar. Há muitas outras áreas em

que o governo poderia remanejar recursos, mas quer economizar numa área onde

não poderia. Fizemos esse documento, as tratativas continuaram e voltamos a fazer

contato com o Danilo de Castro, que nos mandou uma mensagem dizendo que não

havia como mexer nesse artigo. Fizemos novas reuniões com as entidades de classe,

fizemos um novo documento, que entregamos para o Deputado Mourão, no dia 4,

mostrando, novamente, Deputado Rogério Correia,  que o artifício jurídico utilizado

pelo governo é uma falácia: vamos reduzir de 20% para 16%, porque 16% é o dobro

de 8%; portanto, estamos cumprindo a lei, que é o art. 2º da Lei nº 9.717. Por que é

uma falácia? Porque, se 16% é o dobro de 8%, não é o dobro de 11,5%. A Lei nº

12.278, de 1996, do governo Eduardo Azeredo, criou o fundo de aposentadoria. Hoje,
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os policiais e bombeiros militares contribuem com 8%, conforme determinado pela Lei

nº 10.376, e com mais 3,5%, determinados pela Lei nº 12.278. O governo utiliza o

artifício  de que os 4% se destinam a pagar proventos,  ou seja,  a ajudar a pagar

reservistas  e reformados,  enquanto os  3,5% que recolhemos se destinam a quê?

Exatamente ao fundo de aposentadoria. Se contribuirmos com 11,5%, o governo, em

vez de reduzir de 20% para 16%, deveria aumentar de 20% para 23%.

Como estou  rouco,  pediria  que  aumentassem  o  som,  pois  o  estão  abaixando.

Presidente,  vou  interromper  a  minha  fala,  enquanto  não  aumentarem  o  som.  (-

Pausa.) Agora melhorou. Deputado Rogério Correia, às vezes, desconfiamos até do

serviço de som desta Casa. Parece que alguém o está monitorando. Infelizmente isso

não é possível. Há coisas que passam do limite. O cidadão está vendo que estou

rouco e abaixa o som.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Vou pedir a minha assessoria de gabinete para

verificar se a TV Assembleia está funcionando. Nesta Casa, tem havido essa prática.

Quando  o  Deputado  está  em  reunião  de  Comissão,  com  transmissão  ao  vivo,

dependendo do que ele  diz,  a  TV Assembleia  muda para  outra Comissão.  Estou

acostumado com esta Casa. Tenho 14 anos de mandato e conheço as mazelas desta

Casa. Não vamos permitir isso; quando eu estiver na tribuna, não.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  V.  Exa.  sabe  muito  bem  do

comportamento desta Presidência e da Mesa Diretora: mazela, em hipótese alguma.

O compromisso do Parlamento  é  com  a  liberdade,  a  verdade  e  a  transparência.

Quero solicitar à assessoria para colocar o som bastante alto, para que V. Exa. fique

à  vontade  para  falar  de  forma  respeitosa.  Fica  aqui  registrada  essa  nossa

manifestação. Devoto a V. Exa. respeito e apreço e gostaria que a recíproca fosse

verdadeira. A Presidência não tem e nunca teve compromisso com mazelas ou erros.

Por gentileza, continue com seu pronunciamento.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Presidente,  primeiro,  gostaria  que  a  Casa

contabilizasse o tempo de V. Exa. durante o aparte. Segundo, Presidente, o que digo

não  é  ilação.  O  Deputado  não  está  fazendo  ilações.  Já  repudiei  isso  em  outras

situações. Não repudiei em relação à minha fala, mas à fala da Oposição, porque
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também sou defensor ferrenho das liberdades democráticas. Não podemos aceitar

isso de forma alguma. Não foi por acaso que V. Exa. contou com o meu voto para

presidir esta Casa, pela segunda vez; foi por respeito e confiança que tenho em V.

Exa. Infelizmente, muitas vezes, V. Exa. não está no Parlamento. Há horas em que as

coisas começam a desandar e a tomar rumos que não são aqueles que um Poder

independente deveria praticar no seu cotidiano.

Voltando ao nosso projeto de lei complementar, gostaria de dizer que o governo

tenta enganar a base de governo. Deputado Jairo, o governo está reduzindo de 20%

para 16%, dizendo que vai pagar o dobro, que vai cumprir a lei. Isso é falácia, mentira

do Governador, que não cumpre a lei. Em inúmeros debates, um Deputado disse que,

na prática, não estava sendo repassado tudo. Então, é mais grave ainda; vamos ter

de abrir uma CPI. Mais grave ainda é quem está no Conselho de Administração do

Instituto.  O  Diretor-Geral  do  IPSM,  mesmo sendo  Coronel  reformado,  não  tem  a

ombridade de avisar os policiais e os bombeiros militares do sucateamento. Aquele

que exerce o cargo apenas segue o que determina o governo, esquecendo-se de que

o IPSM é de toda a família de policiais e bombeiros militares. Não é dele. Precisamos

avançar ainda mais. Já avançamos muito,  mas temos de avançar na composição

desse Conselho, que tem de ter de Soldado a Coronel e, hoje, infelizmente, é cabide

de emprego de oficiais e superiores, que estão lá e não denunciam.

Cel. Piccinini, Vereador e Presidente do Clube dos Oficiais, quero dizer que V. Exa.

precisa, com o Presidente da União dos Reformados e o Ten.-Cel. Ronaldo, cobrar

com  mais  veemência,  porque  ficamos  aqui  vendidos.  Essas  pessoas  não  estão

fazendo  seu  papel;  a  classe  não  está  sendo  avisada.  Sr.  Deputado,  não  vamos

declinar aqui o nome de V. Exa., mas, se o governo não está repassando a totalidade,

isso é motivo para uma CPI, porque dar destino diverso a rendas públicas é crime

previsto no art. 315 do Código Penal brasileiro.

Além  do  mais,  no  relatório  daquela  CPI,  solicitamos  ao  Ministério  Público  o

indiciamento do Sr. Eduardo Azeredo, do Sr. Cláudio Mourão e do o ex-Procurador do

Estado Dâmaso por esse crime, que está previsto no art. 315 - e vamos fazer a sua

leitura.  Então,  se o governo estiver  incorrendo nisso,  também devemos abrir  uma

nova CPI, em que pese estarem proibidas CPIs neste Parlamento há cerca de oito
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anos.  Já  tentei  abrir  sete;  consigo  as  assinaturas,  mas,  quando as  protocolo,  de

repente, 10, 15, 20 Deputados as retiram. Não sei por quê, se é a força do Palácio ou

se são manifestações ocultas.

Mas, durante o governo Eduardo Azeredo, R$778.642.998,20 foram desviados do

IPSM.  Esse  foi  o  valor  preciso,  o  dinheiro  que  Eduardo  Azeredo  desviou

criminosamente do IPSM. Desviou criminosamente. Por que afirmo isso? Porque ele

não desviou somente as contribuições patronais, mas também os 8% dos segurados,

Doutor  Wilson.  Pergunto,  Doutor  Wilson,  que  é  médico  e  Deputado  da  base  de

governo, como podemos reduzir 4% da saúde das nossas velhinhas e dos nossos

filhos? Vamos permitir que isso passe aqui? Os companheiros da minha classe não

sabem - com exceção dos Presidentes de entidades de classe, que me são muito

próximos - quanto venho falando aos ouvidos dos Deputados da base de governo:

“Olha, se o governo quer fazer um estrago político na sua imagem, deixe-o, mas não

venha endossar a sua posição, porque vocês sairão arranhados politicamente, como

o  Governador”.  Já  disse,  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  que  não  há  como  o

governo não sofrer um desgaste político gigantesco. Hoje, no IPSM, entre policiais e

bombeiros da ativa, inativos, pensionistas e dependentes, são 220 mil pessoas, e o

governo quer reduzir em 4% os seus recursos para saúde.

Ora,  entre  as  leis  que  fundamentam  o  PLC,  encontramos  outras  que  dizem  o

contrário: o governo deveria contribuir com mais 3%, porque o dobro de 11,5% são

23%, e não 16%. Então, o governo age de forma maquiavélica ao mandar para cá

esse projeto. Qual foi a sua estratégia? Eles querem muito reorganizar e melhorar o

sistema de promoção. Para isso, mandaram este projeto, que atende aos anseios da

classe, mas, em seu meio, inseriram o famigerado art. 13, que reduz a contribuição

patronal de 20% para 16%. É o famoso cavalo de troia, como foi bem lembrado. É um

presente de grego que o governo manda para esta Casa. Tenho insistido nisso.

Tive oportunidade de conversar com os Deputados da minha bancada e sei que

cada um, nesta Casa, vota de acordo com a sua consciência. Mas estou insistindo no

fato de que vocês sairão extremamente arranhados desse processo. Não façam isso.

O Deputado volta para sua base, tem contato com a base em sua região. E todo o

Estado de Minas Gerais, nos 853 Municípios e nos mais de 200 Distritos, onde os
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policiais e bombeiros estão instalados, saberá quem votou para prejudicar a saúde

dos  policiais  e bombeiros  e  quem votou favoravelmente.  Não há como deixar  de

informar isso, até porque a votação é nominal. Cada vez mais, estamos vivendo em

um processo de publicidade.

Entregamos  um  ofício  ao  Líder,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  assinado  pela

Associação  dos  Praças  -  Aspra;  pelo  Centro  Social  de  Cabos  e  Soldados,  pela

Associação dos Oficiais, pelo Clube dos Oficiais, pela União dos Militares de Minas

Gerais  e  por  este  Deputado.  Deputado  Bonifácio  Mourão,  estamos  pedindo  que

saiamos dessa discussão técnica, que vocês insistem em travar. Nosso Consultor, da

Assembleia,  durante  uma reunião,  disse  que  essa  é  uma  questão  de  mérito.  O

governo quer reduzir a contribuição patronal de 20% para 16%, e é aí que entramos.

Do ponto de vista jurídico, não há respaldo para isso. O governo está na contramão,

pois faz algo ilegal, do ponto de vista jurídico.

Do ponto de vista do mérito, o governo está dando um tiro de canhão no pé, porque

o estrago político será enorme. Não tenham dúvidas, Deputados Bonifácio Mourão,

Lafayette de Andrada e Gustavo Valadares: o governo terá toda a Polícia Militar, todo

o Corpo de Bombeiros Militar, todos os seus familiares e amigos em posição contrária

à política atual, no próximo pleito. Não tenham dúvidas disso.

Não  precisarei  mover  uma  palha,  porque  conheço  esse  Instituto.  Para  os

Deputados que não são da caserna, não sabem que esse Instituto foi fundado por um

grupo de Sargentos da Cavalaria, em 1911. Passaram quase 50 anos sem receber

um tostão do governo. Agora, o governo quer retirar recursos dele. Se o governo quer

retirar recursos, que os retire de outras áreas.

Vou repetir  várias vezes: o Deputado que acompanhar o governo nesta votação

sairá extremamente arranhado do processo político, porque, quando ele chegar em

sua base, o policial da região vai dizer a ele: “Deputado, o senhor tirou dinheiro da

minha saúde.  O senhor  tirou dinheiro da saúde dos meus filhos”.  É isso que vai

acontecer.

Pior  ainda,  fiquei  sabendo  logo  quando  cheguei  que  o  governo  disse  que  iria

destacar  também  a  emenda  já  aprovada  que  diz  respeito  à  carga  horária  dos

policiais. Deputados Lafayette de Andrada e Bonifácio Mourão, vocês estão querendo
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implodir a Polícia. Vocês não estão calculando o risco, o estrago que isso fará. Já

comuniquei ao Comandante-Geral da Polícia Militar: se retirarem também a emenda,

nem  o  Comando  do  Corpo  de  Bombeiros  nem  o  Comando  da  Polícia  Militar  se

sustentarão.

E o primeiro que deve cair é o Diretor-Geral do IPSM; esse tem de cair de imediato;

esse está traindo a confiança de toda a nossa instituição. Mas aqui, Presidente, nós

falamos e as pessoas não dão ouvidos. Dizemos ao Líder o que acontecerá e ele nos

fala que não, que não é bem assim, calma... Falamos para a bancada dos Deputados

que não vote de determinada maneira, ao que nos responde que os policiais têm de

entender  etc.  Eu  pergunto  qual  é  o  policial,  neste  Estado,  que  entenderá  que  o

Deputado votou uma matéria que retirou dinheiro da saúde dele e da de seu filho.

Gostaria que minha assessoria verificasse se a TV Assembleia está transmitindo

esta reunião e me enviasse uma mensagem. (- Pausa.) Podem ficar tranquilos que a

TV está transmitindo nossa reunião.

Queremos  alertar  a  todos  que  teremos  dois  sistemas  de  votação.  Primeiro,  o

Presidente colocará, em votação, o projeto de lei complementar, salvo destaque, que

terá o encaminhamento favorável deste Deputado. Pedi aos Deputados da Oposição

que votem favoravelmente porque é o desejo dos policiais. Quando o destaque entrar

em votação, orientaremos os Deputados para que o derrotem.

Sr. Presidente, eu me inscrevi para discutir a matéria, apenas para utilizar o tempo

regimental de 1 hora, a fim de dizer ao governo: não faça isso, pois cometerá um

suicídio político jamais ocorrido em toda a sua história.  Portanto, é bom que cada

Deputado - Deputada Rosângela Reis -, que aqui se encontra, saiba que, quando

retornar à sua base, encontrará um policial que lhe perguntará se votou “sim” ou “não”

ao art. 13. Se votou “sim”, retirou recursos da nossa saúde. É assim, Marques, que

acontecerá quando você encontrar os policiais militares nas ruas. Deputado Delvito,

lá,  em  Unaí,  quando  V.  Exa.  assumir  a  Prefeitura,  para  o  que  fizemos  todo  o

empenho, solicitando o apoio dos policiais, eles lhe perguntarão: V. Exa. votou a favor

do governo e contra nós? É o que vai acontecer.

Essa movimentação, que vocês estão vendo no Plenário, é uma tentativa de cercar

votos para que o governo não perca votação. Esta articulação, que vocês verão no
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Plenário,  é  uma tentativa  de  não  deixar  o  Deputado  votar  contra  o  governo.  Ela

ocorre, muitas vezes, por meio de mensagem, pelo celular, ou um colega chama o

outro para orientá-lo no tocante à votação da matéria.

Sr.  Presidente,  hoje,  quando  o  Deputado  votar  contra  os  policiais  aqui,  deve

lembrar-se de que os encontrará quando voltar  à sua base, à sua região. E esse

policial  lhe  perguntará  como  votou  ou  estará  de  posse  da  lista  dos  Deputados,

sabendo exatamente de que forma cada um votou.

Quero dizer uma verdade, infelizmente. Se o governo mandar projeto de lei para a

Assembleia retirando a aposentadoria da sua mãe, o Deputado votará a favor  do

governo, tamanha a obediência que tem em relação a ele. Isso ocorre desse jeito,

infelizmente. Por quê? Não sei. Entendo que o Deputado, da base de governo ou da

Oposição,  deve votar  a maioria  das matérias  com o governo,  mas,  em relação a

outras, precisa ter a coragem de dizer ao Governador: “Essa não dá para votar. Essa

não voto. Não vou participar desse saco de maldades que o Governador quer para os

policiais e bombeiros militares”. Ele tem de ter a coragem de dizer: “Governador, o

senhor contou comigo nos projetos de empréstimo, nos projetos disso ou daquilo,

mas não conte comigo neste projeto, esse não vou votar”.

Concluindo, quero dizer que temos aqui hoje um projeto que é um divisor de águas

para o governo. Se o governo votar o art. 13, retirando recursos, terá uma surpresa

desagradável do ponto de vista de um desgaste político enorme logo de imediato.

Não só  ele,  como também  os  Deputados  que  o  apoiaram  sofrerão  um  desgaste

violento. Nós estamos tentando alertar, mas é bom que os policiais e bombeiros de

Minas e pensionistas saibam que, desde o primeiro momento, estamos alertando o

governo  para  não  fazer  isso.  O  governo  achou  que nós,  ao  percebermos  que  o

projeto continha proposta de promoção,  o aprovaríamos sem analisá-lo  melhor.  O

governo se enganou.

Hoje  o  governo  é  que  ficou  numa saia  justa.  Se  não  aprovar  o  projeto,  salvo

destaque, o governo vai implodir a polícia, porque no dia 25 de dezembro não haverá

promoção para ninguém. O governo vai desagradar do Soldado ao Tenente-Coronel

da ativa. Ele fará uma bomba explodir nos quartéis. Resultado disso é que o governo

fará  a polícia  cruzar  os  braços.  O  comando vai  ficar  insustentável.  E  aí  teremos
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aberta uma crise na Polícia Militar e no Bombeiros Militar. Só que, quando dizemos

isso aos Deputados, eles minimizam a situação: “Não é bem assim, Deputado. Não

haverá  essa  repercussão  que  vocês  estão  pensando”.  Dizem  isso  porque  não

conhecem caserna ou estão pagando para ver.

O projeto precisa ser aprovado, mas o destaque terá de ser rejeitado, Deputado

Rogério  Correia,  porque  representa  o  saco  de  maldades.  Não  quero,  Deputados

Bonifácio Mourão e Lafayette de Andrada, ter o Governador Anastasia junto à galeria

de  Eduardo  Azeredo  e  Walfrido  dos  Mares  Guia.  O  Governador  Anastasia  é  um

homem sério,  honrado. É um homem que eu ajudei a defender nas urnas e para

quem pedi voto. Não quero ver a foto do Governador ao lado de Walfrido, de Cláudio

Mourão e de Eduardo Azeredo, porque Walfrido, Cláudio Mourão e Eduardo Azeredo

destruíram  o  nosso  IPSM.  Desviaram  criminosamente  R$778.000.000,00.  E  não

adianta os Srs. Deputados quererem defendê-los na tribuna, porque a CPI é fruto do

parlamento. Eu estava consultando a composição da CPI, Deputado Mourão, de que

eu era membro-nato e autor. Pelo PMDB: Antônio Roberto, suplente Jorge Eduardo

de Oliveira; pelo PDT: Alencar da Silveira Jr.,  suplente José Alves Viana; pelo PL:

Sargento Rodrigues, suplente Cabo Morais; pelo PSD: João Paulo, suplente Dalmo

Ribeiro Silva; pelo PSDB: Fábio Avelar, suplente Márcio Cangussu; pelo PP: Glaycon

Terra Pinto, suplente Elmo Braz. Está aqui a composição de toda a CPI. Não adianta

Deputado vir defender Eduardo Azeredo, porque a CPI não é fruto de inquérito policial

da Polícia Civil, da Polícia Federal ou do BMP: ela é fruto de um trabalho parlamentar.

Depois de aprovado pela CPI, o relatório é aprovado pelo Plenário e somente depois

é  enviado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça,  ao  Governador,  ao  Presidente  da

Assembleia Legislativa e às demais autoridades.

Portanto, Deputado Bonifácio Mourão, não deixe o Governador cometer um erro tão

grave na sua carreira política, porque ele está conseguindo fazer tremer no túmulo o

nosso bravo Alferes  Joaquim José da Silva  Xavier.  É isso  que o  Governador  vai

carregar; é isso que os Deputados vão carregar nas costas. Vocês estão mexendo

com uma instituição bicentenária;  aquela que,  quando todos estão dormindo, está

protegendo,  socorrendo  e  defendendo  a  sociedade,  24  horas  por  dia,  nos  853

Municípios.  Se um policial  baleado chegar  a um hospital  para ser  tratado e esse
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hospital não tiver recurso para o seu tratamento, de quem ele vai se lembrar? Ele vai

se lembrar da lista dos Deputados que votaram para tirar recursos da sua saúde.

Não quero ver, pessoalmente, num processo de votação, o Governador sofrer essa

derrota,  esse desgaste  político.  O Governador  pode até  ganhar  aqui  no Plenário,

junto aos Deputados da base, mas sofrerá um desgaste político jamais visto. Podem

dizer que ele não será candidato nas próximas eleições, mas ele terá um sucessor, e

esse sucessor sofrerá desgaste. Os eleitores vão se lembrar de que o Governador

Anastasia  e  “x”  número  de  Deputados  votaram  pela  aprovação  do  art.  13.  Esse

momento ficará gravado na história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de

Minas Gerais.  Esses nomes não serão jamais esquecidos pelos bravos policiais e

bombeiros militares.

Sr.  Presidente,  encerrando  a  discussão  do  projeto  -  V.  Exa.  terá  que  fazer  a

recomposição de quórum -, insisto que os Deputados não sofram desgaste político

como o  Governador.  Se é  o Governador  que quer  tirar,  que tire  ele,  o Chefe do

Executivo, e não os Deputados. Deixo aqui, nessa discussão inicial, a seguinte frase:

algumas  pseudolideranças  tentaram  afirmar  que  este  Deputado  e  os  nossos

Presidentes  de  entidades  de  classe  estavam  endossando  a  atitude  do  governo.

Quero deixar gravado para o resto da vida, na consciência dos meus companheiros e

das minhas companheiras, que, no dia em que este Deputado precisar trair a sua

classe, entregará o mandato e irá embora com muita honra. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas; Deputado

Sargento Rodrigues,  que acaba de usar  esta tribuna,  quero cumprimentá-lo pelas

palavras e,  na sua pessoa,  cumprimentar também todos os policiais militares  que

acompanham a nossa votação. Cumprimento o Vereador Cabo Júlio,  nosso futuro

Deputado Estadual. Estamos também esperando a sua presença aqui na Assembleia

para reforçar a posição e a representação da Polícia Militar neste Plenário.

Deputado  Rodrigues,  iria  pedir  aparte  a  V.  Exa.,  mas  preferi  também  fazer  a

discussão desse projeto  para aprofundar  o que V.  Exa.  já  disse colocando novos

argumentos e para comparar o que acontece com o IPSM com o que aconteceu com
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o Ipsemg. Querem agora baixar o valor de 20% para 16%, diminuindo, portanto, os

recursos do IPSM. Quero fazer exatamente esse contraponto para mostrar que vocês

estão muito certos em reagir da forma como estão reagindo, porque não é fácil  a

situação do Ipsemg hoje para os demais servidores públicos.

Antes de entrar nesse assunto, quero elogiar o Deputado Sargento Rodrigues pela

sua perseverança na defesa dos interesses da Polícia Militar, dos Soldados, Cabos e

Sargentos, que é o que faz diariamente neste Plenário. O Rodrigues, apesar de ser

da base de governo - temos essa divergência ou diferença -, quando o assunto diz

respeito  à  Polícia  Militar,  ele  está  sempre  com  vocês.  O  Deputado  Sargento

Rodrigues  demonstra  isso  e  não  precisa  da  minha  defesa,  porque  vocês  já  o

conhecem.  Mas  eu  queria  parabenizá-lo  e  testemunhar  que  ele  é  sempre  um

aguerrido combatente pelas causas da Polícia Militar aqui.

Deputados  e  Deputadas,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  isso  que  o  Governador

Antonio Anastasia quer fazer com o IPSM tem um nome e uma história. O Rodrigues

lembrou bem a época do Governador Azeredo. Tenho para mim que ele foi o pior

Governador de Minas. O governo Azeredo conseguiu ser pior que o governo Aécio, e

não  é  fácil  ser  pior  que  o  governo  Aécio,  e  vou  explicar  o  porquê.  O  Azeredo

conseguiu ser pior porque, na sua época, ele tinha outra má companhia, que era o

FHC.  Então a dupla Azeredo e FHC fez o nosso Estado de Minas Gerais  penar.

Naquela época, ele quase destruiu o Ipsemg, quase destruiu o IPSM. E foi naquela

época que reprimiu o movimento de vocês com uma violência tamanha que até houve

uma morte, a do Cb. Valério, e demissões, incluindo as do Cb. Júlio e do Sargento

Rodrigues.

Houve o fim do Credireal, que foi privatizado e era uma empresa estatal; a entrega

de um terço das ações da Cemig para o capital estrangeiro, que hoje está nas mãos

da Andrade Gutierrez;  a privatização do Bemge;  o desmonte do Estado de Minas

Gerais, a partir da experiência neoliberal de Eduardo Azeredo e Fernando Henrique

Cardoso. Não faço essa crítica, de maneira nenhuma, pessoalmente ao Deputado

Eduardo  Azeredo.  Não  entendam  assim.  Faço  uma crítica  política  àquilo  que  foi

implementado na época, que era o modelo neoliberal copiado de Fernando Henrique

Cardoso, a mando do FMI, e colocado em Minas Gerais pelo Governador Azeredo, de
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maneira mesquinha, apequenada e subserviente aos ditamos da ocasião. Esse foi um

período ruim da história de Minas Gerais.

Agora  há  o  caso  do  IPSM.  Na  CPI,  já  mencionada  pelo  Deputado  Sargento

Rodrigues, 768 milhões em dinheiro não corrigido foram subtraídos do Instituto. Se

fizermos  a  correção,  veremos  que  esse valor  é  ainda maior  do  que o  Deputado

Sargento Rodrigues está apresentando em números absolutos. Na época, além de

todas essas questões, tivemos um parêntese na história de Minas Gerais, que foi a

eleição  do  saudoso  Governador  Itamar  Franco,  a  quem  presto  novamente  uma

homenagem. Por mais polêmico que possa ter sido o Governador Itamar Franco, ele

retomou o Estado de Minas Gerais para os mineiros, com a sua visão nacionalista e o

seu posicionamento a favor do serviço público. Aqui homenageio também o Deputado

Sávio Souza Cruz, que, na ocasião, era Secretário de Administração.

Naquela época, os servidores públicos nunca foram tratados como estão sendo

hoje, muito menos os policiais militares, pelos quais Itamar Franco tinha um carinho

especial.  Os  policiais  militares  ajudaram  o  Governador  Itamar  Franco  a  evitar  a

privatização de Furnas. Eles foram para a barragem de Furnas com o Governador do

Estado e disseram: “Aqui tem governo. Quem manda aqui não é o FMI nem o FHC.

Quem  manda  aqui  é  o  Governador  do  Estado”.  E  deram  um  basta  à  política

neoliberal, enfrentando Fernando Henrique de peito aberto. Por isso Itamar Franco foi

tripudiado na imprensa tucana,  na  imprensa aecista;  foi  tripudiado pela Oposição

desta  Casa,  que  fez  uma  greve  de  seis  meses.  Tudo  isso  foi  feito  devido  aos

interesses mesquinhos do projeto neoliberal e das grandes empresas que mandavam

e desmandavam em Minas Gerais.

Infelizmente retomamos do PSDB a história de Minas Gerais. Nos oito anos em que

o  Senador  Aécio  Neves  governou  Minas,  governou  também  no  seu  aspecto

neoliberal: inventou o choque de gestão. Isso não é dito e muitos não sabem, mas

fazemos questão de dizê-lo:  o que chega a vocês a respeito do IPSM tem nome;

chama-se choque de gestão. O Ipsemg já sofreu, na pele, o choque de gestão que

vocês estão sofrendo agora.  O Ipsemg está fechando as portas no interior.  Ele é

irmão gêmeo do IPSM e serve  aos servidores  civis.  O Ipsemg está  fechando as

portas. Diariamente recebo telefonemas no meu gabinete dizendo: “Deputado, estão
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fechando as portas do Ipsemg em Sete Lagoas. Socorro, Deputado! As professoras

não podem mais recorrer aos médicos aqui na cidade. Tudo ficou em Belo Horizonte

e, quando chegamos aí, as filas são enormes e demoram dois ou três meses para

marcarmos  alguma  consulta”.  As  professoras  estão  desesperadas  porque  não

recebem atendimento do Ipsemg. As enfermeiras, o pessoal da saúde pública, todos

sofrem com a decadência do Ipsemg, que Itamar Franco recuperou quando já estava

praticamente extinto pelo Azeredo. E Aécio Neves começou novamente a destruir o

Ipsemg.

Não poupem Aécio Neves de sua crítica não, pois ele é tão responsável quanto o

Azeredo  e  o  Governador  Anastasia  pelo  que  acontece  aqui.  É  o  mesmo projeto

neoliberal, é o choque de gestão que praticamente liquidou com o Ipsemg e fez com

que a saúde pública de Minas Gerais não recebesse a aplicação dos 12% desde que

Aécio Neves, em 2003, assumiu o governo de Minas. De lá para cá, o déficit  na

saúde pública já é de quase R$8.000.000.000,00, sem correção, e Aécio Neves é réu

em um processo do Ministério Público na área da saúde, que lhe cobra o que não

investiu na saúde pública em Minas Gerais. Investiu em torno de 8%, e nunca os 12%

determinados pela Constituição Federal e Estadual.

Aécio fez a mesma coisa com a educação: o choque de gestão. As professoras hoje

ganham uma miséria, ganham mal, são espezinhadas. Vocês sabiam, meus amigos e

companheiros policiais militares, que uma professora hoje é proibida, pela Secretaria

de Educação, de alimentar-se na escola com a alimentação que vai para os alunos,

numa perseguição implacável  porque fizeram greve contra Aécio Neves e o Prof.

Anastasia? As professoras são covardemente atacadas pela Secretaria de Educação

e pelo governo do PSDB em Minas Gerais há anos, desde que Aécio Neves assumiu

o governo do Estado. Também nessa área não se aplica o direito constitucional de

25%, mas apenas 20%. E o prejuízo também já está em torno de R$7.000.000.000,00

ou R$8.000.000.000,00.

Há um outro ponto fundamental do choque de gestão: a segurança pública. Está

caindo a qualidade, pois caiu também o apoio que deveria ser dado a essa atividade

em Minas Gerais e que já é muito menor do que foi. O que é isso senão o choque de

gestão do Governador Aécio e de Anastasia? É a retomada do choque de gestão e do
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modelo  neoliberal.  Isso  faz  com  que  não  haja  investimento  nos  setores  públicos

fundamentais: educação, saúde, segurança pública, os que mais sofrem.

Agora que sucatearam a educação e a saúde, estão indo para cima da segurança

pública.  A próxima vítima será  o  IPSM.  Anotem os nomes  dos  Deputados  e  sua

votação, assim como fez o Sind-UTE. É justo, é democrático, por isso a votação é em

aberto. Essa não é nenhuma ameaça. Cada um vota conforme sua consciência, mas

o povo e os trabalhadores têm o direito de saber como cada representante público

votou. Repito que não se trata de nenhuma ameaça, absolutamente. Cada um vota

conforme sua consciência, mas, por outro lado, é preciso saber das consequências. E

o  governo  do  Estado  coloca  sua  própria  Base,  Deputados  que  têm  as  melhores

intenções - e sou testemunha -, em situação constrangedora. Portanto, é necessário

reagir.

Senhores e senhoras, já falo como Líder do PT - e o Deputado Paulo Guedes me

reforçará - que vamos assinar a CPI do IPSM de que o Rodrigo falou aqui. Contem

com a assinatura do PT. Mas saibam também que aqui tudo é dominado. Aécio Neves

controla com mãos de ferro todo o Estado para atingir seus objetivos pessoais em

2014. O Senador Aécio controla muito o Estado de Minas.

A imprensa, então, é controladíssima, e quem a controla é sua irmã, Andréa Neves,

a “Goebbels das Alterosas”, como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, aquela que tudo

fiscaliza  e  vigia  com  polpudas  verbas  governamentais.  Quem  ficar  contra  será

demitido. Lembram-se do Cajuru, jornalista da Rede Bandeirantes, que foi demitido

no ar porque denunciou que no jogo entre Brasil e Argentina só entravam convidados

por Aécio Neves pagos com dinheiro público? Cajuru disse que não tinha pobre no

Mineirão,  só  tinha  convidado  do  Aécio,  e  foi  demitido  no  ar.  É  assim  que  eles

controlam a imprensa.

Controlam também o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, que vigia as contas

do governo, assinou um termo de ajustamento de gestão, segundo o qual o governo

não precisa  cumprir  os  percentuais  relativos à saúde e à  educação,  previstos  na

Constituição, consentindo, assim, que o governo pode aplicar menos. O Tribunal de

Contas diz que não é preciso cumprir a Constituição Federal,  ao contrário do que

fazem o Tribunal de Contas da União e o Supremo. Ele domina tudo.
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Vejamos o Ministério Público. O Dr. Alceu, a quem chamamos de Dr. Aeceu, agora

vai sair. Ele faz tudo que Aécio Neves quer, controla o Ministério Público por cima,

pela cúpula. Não critico aqui a instituição Ministério Público como um todo, mas critico

o Dr. Aeceu, que engavetou, duas vezes, denúncia minha, do Deputado Sávio Souza

Cruz e do Deputado Antônio Júlio,  ou seja,  denúncia do PMDB e do PT sobre a

famosa Rádio Arco-Íris, que o Senador Aécio Neves não deixa ninguém investigar.

Essa rádio recebia recursos públicos de Andrea Neves e dele,  como Governador,

para que crescesse e ele passeasse de Land Rover no Rio de Janeiro, usando carros

comprado com dinheiro  público.  Isso não pode ser  investigado de forma alguma.

Assim Minas é dominada.

A Assembleia Legislativa tem ampla maioria. Os Deputados da base do governo

são controlados a ferro e fogo pelo Sr. Danilo de Castro. Se não obedecer, haverá

retaliação. E assim vai controlando tudo e todos, inclusive a imprensa. Depois vai à

TV Manchete dizer que em Minas tudo vai bem, que Minas avança. Diz: “Nós fizemos

lá um maravilhoso choque de gestão e, com esse choque de gestão, Minas avança

mais que o País”. A imprensa e as elites mineiras batem palmas, dizendo: “Viva o

mineiro Aécio Neves!”

Mentira! Minas não avança! Minas está falida! Aécio quebrou Minas Gerais! Essa é

a verdade. Aécio quebrou Minas Gerais. O Deputado Sávio Souza Cruz tem esses

dados na ponta da língua e pode mostrar como Aécio quebrou Minas. É bom que

vocês saibam. O que tudo isso tem a ver com IPSM? Tem tudo a ver, porque, agora, a

vítima é o IPSM, que precisa ser destruído, reduzido, para que depois esse recurso

seja  gasto  em  outras  questões  prioritárias,  como  a  construção  da  Cidade

Administrativa.  Aecinho  quis  construir  a  Cidade  Administrativa  para  parecer  com

Juscelino Kubitschek. Cinquenta anos depois de Juscelino, ele construiu a Brasilinha.

Só Aecinho para parecer com Juscelino! Nem moderno é, porque, com 50 anos de

atraso, deixou o servidor público civil insatisfeito, sem transporte. Esse é o quadro.

Essa foi  a  obra mais  cara que Aécio  fez em oito  anos de governo.  Essa foi  sua

principal obra: a construção de algo que não era necessário, para fazer frente às suas

pretensões pessoais à Presidência da República

Agora, o Senador Aécio Neves inventou mais uma que faz parte do procedimento
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neoliberal.  Ele  precisa  acenar  para  o  capitalismo mundial,  especialmente  para os

Estados  Unidos  da  América,  para  aqueles  dos  quais  a  Presidenta  Dilma  e  o

Presidente Lula fizeram questão de se separar. O Aécio precisa ser o candidato dos

mais  ricos,  dos  poderosos.  Agora  ele  passa  a  defender  -  vocês  viram  -  a

concessionária  de  energia  elétrica.  A Presidenta  Dilma  está  fazendo  um  esforço

enorme para que o Brasil não entre em recessão econômica, como está ocorrendo na

Europa, que registra altos índices de desemprego e miséria. Vinte e cinco por cento

da Europa já está pobre em razão da recessão. A regra é de Angela Merkel, Primeira-

Ministra alemã, que sustenta, com mãos de ferro, a política neoliberal de arrocho na

Europa para manter a Alemanha. E, com esse arrocho, está deixando a Europa em

frangalhos, com trabalhadores sem emprego. Vinte e cinco por cento da rica Europa

já se encontra em estado de miséria. E o FMI quer mais. E aqui, em Minas Gerais,

repete-se a política neoliberal  para se acenar para esses setores que deixaram a

crise internacional. A Presidenta Dilma reduziu os juros dos bancos na marra. Muito

bem, Presidenta  Dilma,  os  juros  de  banco tinham de ser  reduzidos.  E agora  ela

desonerou a folha de pagamento para que as indústrias produzissem. A política da

nossa Presidente é transformar o crescimento das indústrias em realidade.

Recentemente, a Presidenta Dilma anunciou que vai abaixar, na média de 20%, a

conta de luz das residências e das indústrias, exatamente para que o Brasil possa

crescer.  Com  isso,  ela  tira  o  lucro  extraordinário  das  concessionárias.  A

concessionária de Minas Gerais se chama Andrade Gutierrez, que é quem manda na

Cemig, uma grande contribuidora da campanha de Aécio Neves e Anastasia. E o que

faz o  Senador  Aécio  Neves,  aquele  que  quebrou Minas? Ele  se  coloca contra  a

diminuição das taxas das contas de energia exatamente para proteger a Cemig e a

Andrade Gutierrez. O Senador que quebrou Minas agora protege os interesses das

concessionárias, acenando para os poderosos. Vai virar o Senador que é contra a

redução da conta de luz. Isso se chama choque de gestão neoliberal e só tem um

objetivo: defender o sistema privado. Mas o que isso tem a ver com o IPSM? Não

permitam que isso aconteça. Lutem mesmo para que ele não ataque o IPSM!

No  caso  do  Ipsemg,  é  a  mesma  coisa.  Ele  também  quer  privatizá-lo,  e

posteriormente o mesmo será feito com o IPSM. Aí,  sim, vocês também terão um
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quadro ainda mais triste, como acontece com a saúde e com a aposentadoria. Era o

que tinha a dizer a vocês. Essa é a política nefasta que precisamos combater. Não

poderia  deixar  de  fazer  esse pronunciamento  para  que as  pessoas  entendam as

razões de tudo isso.

Não estou dizendo que o Governador Anastasia é uma pessoa má. Não. Eu até

gosto dele. É uma pessoa simpática, que tem qualidades. Muito afável pessoalmente

e de boas intenções. Portanto não estou fazendo nenhuma crítica pessoal a ninguém,

mas uma crítica política a um modelo equivocado que o Brasil  não pode, de jeito

nenhum, experimentar novamente, porque já tem feito muito mal para Minas Gerais.

Esperamos que esse mal não se espalhe pelo Brasil afora e que não tenhamos que

lamentar  a  queda  do  Brasil  às  condições  que  a  Europa  vive  hoje.  É  esse  o

pronunciamento que queria fazer.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, gostaria

de cumprimentar V. Exa. pela lucidez que marca os seus pronunciamentos e a sua

atuação parlamentar nesta Casa. V. Exa. historiou um pouco o que tem sido a vida

pública em Minas Gerais nos tempos mais recentes.

Como manifestou V. Exa., tive oportunidade de participar do governo Itamar Franco

primeiro  como Secretário  de  Administração e  Recursos  Humanos  e  depois  como

Secretário de Planejamento. Posteriormente, fui Líder de governo nesta Casa.

Deputado,  quando assumimos o governo,  logo após a mais  grave crise entre o

governo de Minas e  a  histórica Polícia  Militar  de  Tiradentes,  a  insensibilidade do

PSDB levou o Governador Azeredo a conceder um reajuste aos Coronéis e a negá-lo

aos praças, ao corpo da Polícia Militar. Como se isso ficasse impune. Entretanto, por

trás dos bastidores, o desmanche do Estado era muito maior que aquela face que a

sociedade  via  na  crise  que  levou  inclusive  a  vida  do  Cb.  Valério.  O  IPSM  ficou

praticamente  destruído,  e  o  Ipsemg,  em  situação  ainda  pior.  Um  devendo

R$800.000.000.000,00,  e  o  outro,  o  Ipsemg,  mais  de  R$2.000.000.000,00.  O 13º

salário não foi pago. Foi criada uma inovação, a chamada verba retida, que era o

reconhecimento pelo governo de um crédito, de um direito que o servidor tinha, mas,

por outro lado, houve a negação do pagamento: “Devo, sim, não nego, mas pagarei

quando puder”.



2114
____________________________________________________________________________

Além  disso,  a  negociação  da  dívida  feita  entre  Eduardo  Azeredo  e  Fernando

Henrique Cardoso programou o início dos pagamentos para janeiro de 1999. Quem

negociou,  quem  vendeu  o  Bemge,  quem  vendeu  o  Credireal,  quem  vendeu  e

entregou a Cemig ao capital estrangeiro, quem programava a entrega da Copasa e

do BDMG não cuidou de pagar um centavo da dívida, programou para janeiro de

1999. Foi esse o cenário em que o Governador Itamar assumiu. Em 1999, sem um

dia de greve de nenhuma categoria, conseguimos o melhor avanço na relação receita

líquida corrente e gasto com pessoal, simplesmente não dando provimento a dezenas

de milhares de cargos, a dezenas de milhares de pagamentos fantasmas, àquilo que

era feito na farra do governo do PSDB. Assim, as finanças de Minas começaram a se

recuperar. A prioridade voltou a ser o serviço público. A Polícia Militar voltou a ter

orgulho de ser a polícia de Tiradentes e conseguiu, de novo, a possibilidade de ter

carreira. Fizemos a reabilitação funcional de policiais civis e militares que tinham sido

banidos de forma autoritária, lembrando a época da ditadura dos quadros das nossas

polícias. Eles foram reabilitados.

Quatro anos depois, assume Aécio Neves. Aí as coisas retornam ao leito anterior.

De novo, o serviço público passa a não ter nenhuma importância. Segurança? Rico

tem segurança privada. Saúde pública? Isso é coisa de pobre. Eles têm planos de

saúde com direito a helicóptero e os melhores hospitais. De preferência, no exterior.

Educação  pública?  Essa  gente  não  cuida  de  escola  pública;  não  tem  nenhum

interesse  nisso.  Então,  o  foco  mudou.  Minas  Gerais  não  possui  nenhum  projeto

público, desde a vitória de Aécio Neves. Só há um projeto em curso: a sua campanha.

Não existe projeto de saúde; não existe projeto de educação; não existe projeto de

segurança;  só  há  um  projeto  de  “marketing”  político  custeado  com  o  erário  e

conduzido pela sua irmã Andrea Neves, para construir uma Minas fantasiosa, a Minas

do “marketing”, a filial do paraíso.

Na televisão,  Minas é o lugar onde todos gostaríamos de morar.  Minas está na

frente. Minas é vanguarda. Minas avança. Isso é repetido à exaustão. A Minas real é

essa Minas aqui,  é  a Minas onde agora querem tirar  até a saúde dos servidores

militares. Essa é a Minas real. A Minas real é a Minas onde as professoras não têm

direito de comer a merenda. A Minas real é a Minas onde agora as professoras têm
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que aceitar na sala alunos de diferentes séries, voltando a 40 anos atrás, em que

havia as turmas multisseriadas. Essa é a Minas real, é a Minas onde as viaturas da

Polícia Militar, no interior, se não receberem gasolina da Prefeitura, não rodam. Elas

não têm pneus nem gasolina, mas o dinheiro da propaganda nunca faltou. Esse não

falta, porque o único projeto em curso em Minas é a campanha do Senador e, para

isso, recurso não pode faltar.

Em 1999 eu era Secretário de Administração, Deputado Cabo Júlio - embora não

tenha  assumido,  faz  hoje,  conosco,  com  os  Deputados  do  PMDB,  uma  forte

campanha em favor dos servidores da Polícia Militar; veio aqui se ladear também ao

Deputado Sargento Rodrigues, que já vem conduzindo essa luta na Casa -, e sei que

o governo do Estado gastou em publicidade R$900.000,00. A partir de 2003, quando

entrou Aécio, esse gasto chegou a R$300.000.000,00. Um ano de Aécio dá para mais

de  três  séculos  de  Itamar,  em  publicidade.  Por  quê?  Porque  devem  comprar  os

jornais, porque isso que estamos falando aqui não pode sair em nenhum lugar. Não

vai sair na rádio, os jornais não vão noticiar, a televisão não vai divulgar. O que deve

ser divulgado é que Minas vai bem, porque é isso que convém à campanha de Aécio.

Podem  pensar  sobre  a  situação  de  Minas:  “Não,  estão  impondo  esse  grave

sacrifício aos professores, aos policiais, aos servidores, aos médicos e a toda Minas

Gerais, mas esse sacrifício está fazendo com que Minas recupere as suas finanças”.

Triste ilusão: Minas quebrou, senhores policiais militares. Aécio Neves assumiu Minas

com  uma dívida  total  em  torno  de  R$25.000.000.000,00.  Quanto  é  hoje?  Quase

R$100.000.000.000,00. Vou repetir: quase R$100.000.000.000,00. Minas é o Estado

mais endividado da Federação. É a pior relação dívida-PIB. Minas quebrou. Aécio

quebrou Minas. Em nome de melhorar a saúde? Não. De melhorar a educação? Não.

De  melhorar  a  segurança?  Não.  De  valorizar  os  servidores  públicos,  civis  ou

militares? Também não. Em nome de quê? Da campanha do Senador! É só o que

conta, Deputado Rogério Correia, a campanha do Senador. E é para isso que tem de

sobrar  dinheiro.  Para  que dinheiro  para  pensionista,  para  a saúde dos idosos  da

família militar? Para que isso? Precisa ter  dinheiro para a campanha do Senador.

Isso, sim, é importante. A campanha do Senador precisa ser abastecida com o erário

de Minas, e para isso é necessário fazer o que eles gostam, que é sustentar a banca,
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sustentar  os  interesses  econômicos,  desonerar  a  Ricardo  Eletro,  para  a  Ricardo

Eletro  financiar  o  Luciano  Huck  e  este  participar  da  campanha  do  Senador.  Isto

interessa:  beneficiar  os  sócios  privados  que  eles  colocaram  dentro  da  Cemig  e

impedir que a conta caia, porque precisa entrar o ICMS rapidinho, porque Minas está

quebrada. Minas quebrou. E aí, de expediente em expediente, de corta aqui, corta no

IPSM,  corta  no  Ipsemg,  corta a  merenda,  corta;  enquanto  eles  vão cortando,  vai

sobrando para  se  tamparem os  buracos e  manter  a  farsa.  A farsa  não pode ser

desmascarada.

Relativamente  à  Cidade  Administrativa  não  foi  preciso  nem  mudar  a  sigla,  CA,

Comitê do Aécio. Tudo ali é encaminhado para a sua campanha, porque eles têm de

vender para o Estado de Minas Gerais e para o País a imagem de que passou por

aqui um governante iluminado, um governante onisciente, que resolveu as questões

de Minas, a Minas da fantasia, a Minas do “marketing”, a Minas da propaganda. A

Minas real os servidores militares conhecem; a Minas real os professores conhecem;

a Minas real é a da criminalidade que cresce - é o único Estado do Sudeste onde a

criminalidade aumenta. É o Estado que não tem projeto de educação, onde os alunos

que fazem o Ideb não podem marcar  gabarito,  porque quem marca gabarito  é a

empresa que faz a prova, para os alunos de Minas ficarem em primeiro lugar. E aí faz

a propaganda com a Fernanda Montenegro. Não temos governo, temos um projeto

de “marketing” eleitoral em curso. É só isso o que temos. De vez em quando aparece

aqui  um pouco da Minas real,  e  os  Deputados da base se surpreendem, porque

acreditam naquela Minas da propaganda. A Minas real é essa, Srs. Deputados, é a

Minas da carência, da fome, da negação aos servidores até da assistência médica.

Essa é a Minas verdadeira.

Deputado Rogério Correia, o compromisso que nós, Deputados, assumimos neste

Plenário, com a mão no Regimento, com a mão na Constituição, não foi cumprir as

ordens do Governador: foi cumprir a Constituição, servir ao povo de Minas. Servir ao

povo de Minas jamais será ficar contra policial Militar. Jamais servir bem ao público de

Minas será se opor ao policial militar naquilo que tem de mais sagrado, que é a saúde

dos seus familiares, que é a possibilidade de ter uma pensão. Isso não é servir o

povo de Minas; é ser subserviente ao Senador que transformou Minas em um grande
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comitê,  porque  aqui  tudo  funciona  para  a  campanha  do  Senador.  Só  conta  a

campanha do Senador.

Vamos  observar  bem  como  vai  se  comportar  a  base,  como  vão  se  portar  os

Deputados, se com a segurança, com os policiais ou com a ordem do Senador. É

Senador mesmo, porque não é o Governador que manda. É o Senador que manda

em Minas Gerais até hoje. O Governador não pode sequer nomear um Secretário de

Estado. Aliás, para quê? Não há projeto de governo, só há projeto eleitoral. E quem

comanda é a sua irmã, Andrea Neves, a Goebbels das Alterosas, com o dinheiro da

publicidade.  “Publica  isso.  Isso  não  publica.  O  nome  do  Deputado  tal  não  pode

aparecer no jornal. Esse, não. Está cortado. Está fora. Não, de jeito nenhum. Diga

que está bem. Minas vai bem. Minas cresce.”

Minas cresce menos que o Brasil. Durante o Governo Aécio, embora Minas tenha

se endividado fortemente, não conseguiu crescer no ritmo do Brasil. E posso fornecer

os números, senhores. Durante o governo Aécio Neves, enquanto o Brasil cresceu

3,5% ao ano, Minas cresceu somente 3,3%. Mas não será isso o que veremos nas

peças publicitárias. Nelas, veremos: choque de gestão, PIB da China e déficit zero.

Temos déficit  zero e quebramos. Como isso aconteceu, senhores policiais? Como

temos déficit zero e quebramos com a dívida quadriplicada? Que engenharia é essa?

Essa  é  a  engenharia  da  mentira,  com  a  qual  se  quer  construir  uma  campanha

mentirosa e lesiva aos interesses dos policiais, dos servidores, dos professores e dos

mineiros como um todo.

Parabéns, Deputado. Anuncio aqui o compromisso do PMDB de votar contra o art.

13 e contra a supressão dos direitos dos servidores da Polícia Militar. Muito obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Foi

importante  V.  Exa.  fazer  esse  aparte,  e  fiz  questão  que  utilizasse  o  tempo  que

necessitasse, pois sei que, há muito, estuda a situação de Minas Gerais e faz um

comparativo entre governos e possibilidades. Portanto, nos trouxe uma aula sobre o

que na verdade é o governo de Minas e sobre o rumo político e social que tem sido

tomado.

Para não dizer que eu e o Deputado Sávio Souza Cruz estamos nos baseando

apenas no que enxergamos na Assembleia Legislativa ou quando vocês nos visitam,
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fiz questão de recorrer a pesquisas de institutos sérios. Recentemente, o jornal “Hoje

em Dia” publicou uma matéria sobre o “ranking” de indicadores sociais.  Senhores

militares presentes, Minas Gerais ocupa o 7º lugar nesse “ranking”. Vocês sabem que

Minas é o segundo Estado mais rico do País, mas, no “ranking” de indicador social,

ocupamos o 7º lugar.

Esse “ranking” foi feito com base em dados e lista elaborada pela Fundação Getúlio

Vargas. Portanto, isso é oficial. Foram levados em consideração seis itens: habitação,

renda,  trabalho,  educação,  saúde  e  segurança  pública.  Esses  seis  itens  foram

considerados para a elaboração do “ranking”  da  Fundação Getúlio  Vargas.  Minas

Gerais ocupa o 7º lugar. Estão à frente de Minas todos os Estados do Sul e Sudeste,

exceto Espírito Santo. Em outras palavras, estamos à frente apenas dos Estados do

Nordeste,  mas,  daqui  a  pouco,  esses  Estados  começarão  a  ultrapassar  o  nosso

nesse “ranking” social, pois as verbas públicas do governo federal têm ido para lá,

para a Bahia e para Pernambuco, com a maior força. O Nordeste, felizmente, tem

melhorado muito a partir  do governo Lula e, agora, com a Presidente Dilma, mas

Minas Gerais está ficando para trás. Estes são os Estados que estão à frente de

Minas: Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro

e Paraná.

Todos os Estados do Sul e do Sudeste do País estão à frente de Minas Gerais. Isso

é impressionante. Isso é fruto exatamente disso que eu e o Deputado Sávio Souza

Cruz expusemos aqui com muita clareza. Trata-se de uma política que vem sendo

determinada. O governo é implacável em fazer com que o seu choque de gestão seja

aplicado de qualquer forma. Depois de fazer isso com muita veemência na saúde e

na educação,  agora mirou  na segurança pública.  Logo,  concederei  um aparte  ao

Deputado Paulo Guedes.

Tenham cuidado: reduzir aquilo que será a contribuição do governo no IPSM, de

20% para 16%, como está no Projeto de Lei nº 31, é apenas o início do choque de

gestão avassalador na segurança pública. Tomem cuidado! É bom que o Deputado

Sargento Rodrigues esteja aqui para fazer a defesa de vocês, porque vão precisar.

Também é bom o reforço do Cabo Júlio, que virá como Deputado Estadual.

Aliás, Deputado Sargento Rodrigues e Cabo Júlio,  acho que devemos promover
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uma  unidade  grande  para  a  defesa  da  segurança  pública,  como  fizemos,  mas

também da educação e da saúde pública. Peço aos senhores que me ajudem na

defesa da saúde pública e dos professores, que também são nossos irmãos e têm

sofrido muito com a política desse governo.

A posição do nosso Partido dos Trabalhadores vai ser anunciada pelo Deputado

Sargento Rodrigues. Vamos acompanhar a sua indicação e o seu voto. Vamos votar a

favor do projeto e contra a redução de 20% para 16%.

Antes de conceder aparte ao nobre Deputado Paulo Guedes, do Norte de Minas,

guerreiro e valente, que poderá falar um pouco sobre o que acontece no Norte de

Minas  por  causa  do  governo  do  Estado,  quero  chamar  a  atenção  dos  nossos

telespectadores e dos policiais militares para um fato: o Senador Aécio Neves, aquele

que quebrou Minas, anunciou agora o que a imprensa vai fazer, porque eles é que

dão ordem à imprensa em Minas e agora também começam a dar ordem à imprensa

nacional, porque os poderosos apoiam os poderosos e os ricos apoiam os ricos. Ele

já começou a fazer a costura das elites brasileiras para tentar derrubar a Dilma e o

PT, ao dar a seguinte ordem para vários Deputados - e falou para todo mundo escutar

-:  “A ordem agora é bater  na Dilma.”  Essas foram as palavras do Senador Aécio

Neves. Ou seja, quanto pior para ele, melhor. Por isso, é contra reduzir a conta de luz

e vai fazer de tudo para atrapalhar o governo da Presidenta Dilma, junto à imprensa;

vai  caluniar,  vai  bater  na  Dilma,  como estão  fazendo com o  Lula,  para  ver  se  o

Senador das elites, aquele que quebrou Minas, pode representar as elites brasileiras,

fazendo o Brasil retroceder. Não vamos permitir isso, pessoal. As ameaças que faz o

Senador que quebrou Minas são muito graves e não passarão.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Ficamos preocupados e estarrecidos com

as coisas que acontecem. Acompanho a imprensa, que acusa muito o Hugo Chávez

de ditador, mas é de fazer inveja o que acontece em Minas Gerais, quando vemos a

imprensa  tão  controlada.  E  não  são  só  os  jornais.  Vou  dizer  para  vocês  o  que

acontece com o “Diário Oficial”, mas, antes, quero parabenizar o Deputado Rogério

Correia pela sua fala e lhe dizer que estamos firmes para seguir a sua orientação

nesta Casa.

Rasgar  a  Constituição  virou  moda  do  Senador  Aécio  Neves  e  do  Governador
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Anastasia. Primeiro, quiseram empurrar um TAG goela abaixo, para não aplicarem os

25%  na  educação  e  os  15%  na  saúde;  agora,  querem  tirar  os  direitos  de

aposentadoria dos policiais e dos bombeiros militares. Isso é absurdo. Está clara a

inconstitucionalidade dessa matéria. O Estado, que deveria contribuir com 23%, só

contribui  com 20% e,  agora,  quer  reduzir  essa  contribuição  para  16%.  Essa é  a

Minas, como disse o Deputado Sávio Souza Cruz, que a imprensa não divulga.

Deputado Rogério Correia, quero fazer uma denúncia e lamentar o descaso deste

governo para com o Norte do Estado. Mais que isso: o descaso com todo o povo do

Norte  de  Minas,  com os  barranqueiros  do  Rio  São Francisco,  com o  movimento

catrumano. Estou me referindo à entrega da Medalha Matias Cardoso, em Maria da

Cruz, no dia 8 de dezembro. O Governador havia assumido o compromisso social de

participar  da  cerimônia.  Ou  melhor,  assumido  o  compromisso  não,  porque  a

Constituição  de  Minas  determina  que  os  três  Poderes  de  Minas  participem  de

cerimônias  em  datas  magnas.  São  três  datas  magnas  comemoradas  em  Minas

Gerais. O art. 256 da Constituição do Estado diz: “Art. 256 - São considerados: I -

data magna do Estado o dia 21 de abril, Dia de Tiradentes; II - Dia de Minas o dia 16

de julho; III - Dia dos Gerais o dia 8 de dezembro”.

Todo mundo sabe que, no dia 21 de abril, as atenções se voltam para Ouro Preto. É

um grande aparato. O governo se transfere para lá, é uma festa linda, maravilhosa.

Da mesma forma, o dia 16 de julho, o Dia de Minas, que é comemorado em Mariana,

o dia de celebrar a riqueza dos poderosos, da entrega da medalha. A região onde

Minas Gerais começou de fato é a de Matias Cardoso, a que esta Casa fez justiça no

ano passado, ao criar o Dia dos Gerais, provando que Matias Cardoso é anterior a

Mariana.  Pela  primeira  vez  tivemos  a  comemoração  neste  ano.  Mas  pasmem,

Deputados: lá não apareceu ninguém. O Governador não apareceu, o Presidente do

Tribunal  de  Justiça  nem  telegrama  mandou.  Ainda  bem  que  eu  estava  lá  para

representar a Assembleia, como Vice-Presidente desta Casa. A Constituição de Minas

foi  rasgada  numa  cerimônia  murcha.  Não  enviaram  sequer  os  Dragões  da

Inconfidência, nem isso. Dragões da Inconfidência só para os ricos de Ouro Preto e

de Mariana. Para os jarazeiros, barranqueiros, roedores de pequi e comedores de

rapadura do Norte de Minas não haverá nunca cerimônias com pompas nem com a
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presença do Governador.

Algo me deixou mais abismado, Deputado Rogério Correia: censuraram a imprensa

para que a data não fosse divulgada. Fiz questão de ler todos os jornais: “Estado de

Minas”, “Hoje em Dia”, “O Tempo”. Ninguém publicou uma vírgula, como se essa data

não existisse. Só falta checar o “Diário Oficial”. Nos dias 21 de abril e 16 de julho, o

“Diário Oficial” foi dedicado a essas cerimônias. Está aqui o “Diário Oficial” do dia 8 de

dezembro -  o que saiu  no  final  de semana e o  de  terça-feira.  Deputado Rogério

Correia, nem um cantinho, nem uma única vírgula, como se o Dia dos Gerais não

existisse. Isso é um desrespeito ao povo catrumano; isso é uma desonra ao Norte do

Estado; isso é uma falta de vergonha que não vamos admitir.

Governador Anastasia, não existe explicação para a sua ausência nessa cerimônia.

Por que o Vice-Governador não compareceu? Fiquei sabendo que estava em Paris.

Essas coisas nos chateiam. Parece que o Norte de Minas não faz parte do nosso

Estado.  A população  é  tratada  como gente  de  segunda  categoria.  Não podemos

aceitar isso. Rogério, na condição de Líder, peço que seja aberta uma representação

contra o governo do Estado e contra o Tribunal de Justiça por descumprimento da

Constituição de Minas Gerais.

Nunca vi tamanha falta de consideração. Se pelo menos fosse num dia, mas no

primeiro ano em que se comemora o Dia dos Gerais!  Esperávamos que o Estado

fosse transferido para lá com anúncios importantes e não vai ninguém! Não aparece

uma alma viva! Deputado Carlos Pimenta, você esteve lá. O povo do Norte de Minas

não  vai  suportar  calado  tanta  falta  de  consideração,  tanto  desrespeito  e  tanta

humilhação. O Movimento Catrumano, que tanto lutou para provar que Minas Gerais

começou em Matias Cardoso, está extremamente chateado. Se o governo de Minas,

mais  uma vez ousar,  em 8/12/2013,  descumprir  essa Constituição,  rasgá-la como

fizeram no sábado, em Matias Cardoso, o povo do Norte, os emboabas, os índios, os

negros,  os  quilombolas,  os  excluídos,  os  roedores  de  pequi,  os  comedores  de

paçoca, que ajudaram e ajudam o Estado a crescer,  não vão admitir.  Nós iremos

organizar-nos. Obrigado, Deputado.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado Paulo Guedes, obrigado pelo trabalho que

desenvolve no Norte de Minas, sendo um ardoroso defensor do povo da região, o que
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é  importante.  É  preciso  defender  o  povo  da  região.  O  Deputado  Paulo  Guedes

também tem nos ajudado a defender o povo das mineradoras. Elas querem entrar na

região  sob  a  alegação  de  que  será  a  redenção  do  Norte,  que  ganharão  muito

dinheiro.  Ora,  quem  ganha  dinheiro  são  as  mineradoras.  O  povo  geralmente  é

expulso da terra e ponto final. Aparecem muitas pessoas para defender os interesses

dos grandes. Aparecem muitas pessoas para devastar o meio ambiente no Norte de

Minas. Entretanto, para defender o povo, os geraizeiros, os roedores de pequi, como

diz  o  Paulo  Guedes,  encontramos  poucos.  Já  saímos  daqui  com  duas  boas

orientações: uma é a CPI para apurar o caso do IPSM. Rodrigues, o PT vai assinar

com você e conclamamos os demais partidos a fazer o mesmo. Rodrigues, aproveite

e faça uma emenda, acrescentando também o Ipsemg. Vamos fazer uma CPI dos

dois. A Bancada do PT assina com você. Vamos unir os servidores civis e os militares,

pois a luta é uma só. Agora, temos também a representação para sabermos se a

Constituição precisa ou não ser aplicada no Norte de Minas. A Constituição vale para

o Norte de Minas? É bom que fiquemos sabendo se de fato o vice-Governador estava

sorvendo vinho branco e salmão na Praça Madeleine, em Paris. O Senador gosta

muito de sorver uma taça de vinho branco na Praça Madeleine, em Paris. Sempre

somos informados de que o Senador esteve lá.  Ele não bebe vinho, ele sorve. É

chique. Não é como os geraizeiros, que ficam roendo pequi. Lá é com salmão e vinho

tinto,  ou melhor,  vinho tinto,  não.  Eu e minha pobreza!  Imaginem vinho tinto com

peixe! É vinho branco com salmão, na Praça Madeleine. Aí, é chique. Enquanto isso,

os geraizeiros estão precisando de políticas públicas. Somos o 7º no “ranking” do

indicador social. Perdemos de todos os Estados do Sul do País. Vamos começar a

perder para o Nordeste daqui a pouco, Deputado André Quintão, porque as políticas

da Dilma estão indo para lá. Para cá o governo não faz questão, não quer, joga fora.

Para o Aécio é: quanto pior, melhor. O negócio dele é torcer para dar errado. Nem

conta de luz ele quer deixar baixar, porque isso pode ajudar a Dilma. Baixar a conta

de luz para indústrias e residências não ajuda a Dilma, mas o País, os pobres.

Onde está a Fiemg, por falar nisso? Não a vejo dizer nada. A Fiemg pede que se

diminua o custo-Brasil. A Dilma baixa a conta em 20,2%, e a Fiemg não diz nada.

Onde estão os empresários de Minas, as suas entidades, para defender a medida da
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Dilma de baixar o custo-Brasil, baixando o custo das indústrias? Não é possível que

os empresários de Minas prefiram perder dinheiro para ficar com o Aécio Neves. Ou é

o silêncio da imprensa? Não estamos entendendo o silêncio da Fiemg.

Vamos pedir a realização de uma audiência com a Bancada do PT e convidar o

PMDB para discutir com o Dr. Olavo, Presidente da Fiemg, uma campanha junto à

CUT  para  baixar  a  conta  de  luz  e  ajudar  o  nosso  povo.  É  hora  de  juntarmos

trabalhadores e empresários. E o Senador Aécio Neves está no Senado, enchendo

de emenda o projeto, para não deixar votar a medida provisória da Presidenta Dilma.

Sabem quanto a Andrade Gutierrez lucrou em dois anos, com a compra de 33% das

ações? Em dois anos, R$600.000.000,00. Sabem por quanto ela comprou as ações?

Por  R$500.000.000,00.  Em  dois  anos,  a  Andrade  Gutierrez  ganhou

R$100.000.000,00. Sabem quanto vai ganhar neste ano? Serão R$720.000.000,00,

inclusive  com  o  empréstimo  aprovado  nesta  Casa.  A Andrade  Gutierrez  fez  um

negócio da China, e o Aécio Neves está no Senado, protegendo a acionista Andrade

Gutierrez. E a imprensa e a Fiemg não dizem nada. Não é possível não se romper

esse silêncio, que essa Andrea Neves seja tão poderosa.

Pelo menos aqui, na Presidência de Dinis Pinheiro, podemos dizer alto e bom som

que as coisas acontecem e vão para todo o Estado por meio da TV Assembleia,

quando não cai o sinal de transmissão. Se o sol estiver quente, pode cair. Já caiu

comigo quando denunciava a situação da saúde, e me explicaram que foi intervenção

dos raios solares na transmissão da TV Assembleia.

Como hoje  está  chovendo,  não vai  haver  essa intervenção,  Cabo Júlio,  mas a

chuva. O Deputado Alencar da Silveira Jr. diz uma coisa com que concordo. Aliás, há

tantas outras coisas com que concordamos, não é, Deputado Alencar? Mas concordo

em gênero e grau com essa: se um cachorro fizer xixi num poste, acaba a luz da

Cemig. É verdade. E é a melhor do País e a mais cara.

Para responder à base do governo, fiz o cálculo dos impostos federais e estaduais

sobre a conta de luz. O ICMS é do governo do Estado; a Cofins e outros, do governo

federal.  Fiz  a  relação  e  vi  que,  em  uma  conta  de  R$50,00  de  ICMS,  pagam-se

R$10,00 de imposto federal. É cinco por um. Poderíamos baixar a conta de luz mais

ainda em Minas Gerais se o governo reduzisse o ICMS. Fica aí o desafio para o Prof.
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Anastasia. O Aécio só sabe cobrar. Agora diz que não é cobrar, mas bater na Dilma. E

bate no povo, porque a política da Dilma é boa. Bater na Dilma é bater no povo e

torcer para que quanto pior, melhor. Esse é o Senador que quebrou Minas e de quem

ninguém pode falar. Quando falam dele, “o bicho pega”. Não fossem os Deputados

que não seguem fielmente o que ele manda, eu já teria até mandato cassado. Houve

complô para cassar o meu mandato. A “Veja” bandida divulgou uma denúncia falsa

sobre mim. Aliás, não comprem essa revista, que é da direita, de fofoca e só serve

para atacar governos populares. Fez denúncia falsa contra mim. Depois provou-se

que  era  falsa,  e  ganhei  no  “Estado  de  Minas”  direito  de  resposta,  mas  não  o

publicaram. O Tribunal de Justiça não manda publicá-lo, apesar de eu ter esse direito.

A “Veja”  bandida  faz  isso,  atacando  semanalmente,  e  depois  cobra  liberdade  de

imprensa para caluniar os outros. Mas é liberdade de empresa, para ganhar dinheiro,

como ganha do governo de São Paulo, para editar livros sem licitação. Isso a “Veja”

bandida não diz. Esse é o quadro que se repete aqui. Tudo é calado na imprensa

brasileira, em favor dos ricos e poderosos.

Para terminar, queria reiterar a votação do PT, favorável ao projeto, mas contrário à

redução  de  20%  para  16%.  Estamos  aí,  com  as  orientações  do  Cabo  Júlio,  do

Sargento Rodrigues e de vocês. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2012

EMENDA Nº 2

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

“Art. … - A alínea ‘b’ do inciso IX do ‘caput’ do art. 203 da Lei nº 5.301, de 1969, e o

§ 4º do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 203 - (…)

(…)

IX - (…)

(…)

b) nos Títulos I e II, nos Capítulos II e III do Título III e no Capítulo I do Título VII, do

Livro I da Parte Especial do Código Penal Militar;
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(…)

§  4º  -  As  restrições  previstas  no  inciso  IX  não  se  aplicam  a  militar  quando

decorrentes de ação legítima, verificada em inquérito ou auto de prisão em flagrante

ou procedimento administrativo.’.

Art. … - Ficam revogadas as alíneas “d” e “e” do inciso IX do “caput” do art. 203 da

Lei nº 5.301, de 1969.”

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 13 do vencido em 1º turno a seguinte redação:

“Art. 13 - Da contribuição patronal a que se refere o inciso II, § 1º, do art. 4º da Lei

nº 10.366, de 1990, o Estado destinará um quinto para custeio parcial dos proventos

dos militares, da reserva e reformados.

Parágrafo único - No ano de 2012, da contribuição patronal a que se refere o inciso

II, § 1º, do art. 4º da Lei nº 10.366, de 1990, o Estado destinará sete décimos para

custeio parcial dos proventos dos militares, da reserva e reformados.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foram  apresentadas  ao  projeto  uma  emenda  dos

Deputados Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 2, e uma

do Deputado Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 3, e que, nos termos do § 4º do

art. 189 do Regimento Interno, serão votadas independentemente de parecer. Vem à

Mesa  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  a  votação

destacada do art. 13 do vencido em 1º turno. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  recomposição  de

quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 
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O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 62 Deputados. Portanto, há quórum

para  a  votação  de  projeto  de  lei  complementar.  Vem  à  Mesa  requerimento  do

Deputado Sargento Rodrigues em que solicita a votação em separado da Emenda nº

3. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232

do  Regimento  Interno.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  projeto,  o

Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Presidente, serei breve, até porque já fizemos

uma discussão por 53 minutos.

Srs. Deputados, há interesse de policiais e bombeiros militares em que o projeto

seja aprovado, menos o destaque. Portanto, neste momento peço a todos que votem

“sim” ao PLC. No segundo momento, o Presidente vai anunciar a votação destacada

do art. 13, e solicito encarecidamente aos Deputados que queiram defender a saúde

dos  policiais,  dos  bombeiros  e  de  seus dependentes  que venham derrotá-lo,  que

digam “não” ao destaque, que digam “não” ao art. 13. Esta é a orientação: votaremos

“sim” ao projeto; ao pacote de maldades do governo, que é o destaque do art. 13,

votaremos “não”.

O Sr. Presidente -  A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal,  de  conformidade  com  o  art.  260,  inciso  I,  c/c  os  arts.  192  e  255,  do

Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.  Em votação o projeto,

salvo emendas e destaque.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte



2127
____________________________________________________________________________

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair

Nogueira -  Jayro Lessa -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.  -  Sr.  Presidente,  favor computar o meu voto

“sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 60 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas e destaque, na forma do vencido

em 1º turno. Em votação, o art. 13 do vencido em 1º turno.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes -  André Quintão -  Antônio Júlio -  Celinho do Sinttrocel -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Ulysses

Gomes.

A Deputada Luzia Ferreira - Sr. Presidente, eu gostaria de corrigir o meu voto “sim”.

O Deputado Duilio de Castro - Meu voto é “sim”.
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O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 47 Deputados. Votaram “não”

13  Deputados.  Está  aprovado  o  art.  13  do  vencido  em  1º  turno.  Em  votação,  a

Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio Genaro - Celinho do Sinttrocel - Hely

Tarqüínio - Ivair  Nogueira - Maria Tereza Lara -  Marques Abreu - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -

Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -

Neilando Pimenta - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, meu voto é “não”, eu me equivoquei na

hora de digitar.

O Deputado Antônio Genaro - Meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 13 Deputados. Votaram “não”

46 Deputados. Está rejeitada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -
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Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Lafayette

de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

- Registram “não” o Deputado e a Deputada:

Antônio Júlio - Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  Sr.  Presidente  -  Está  retificado.  Votaram  “sim”  58  Deputados.  Votou  “não”  1

Deputado. Está aprovada a Emenda nº 2. Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves  -  Dilzon  Melo  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella

- Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Vítor Xavier

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia -

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes -  André Quintão - Antônio Júlio - Celinho do Sinttrocel -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Votaram “não” 13 Deputados. Está

aprovada a Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 31/2012 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 2 e

3. À Comissão de Redação.
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Declarações de Voto

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante a

conscientização do que fizemos. Votamos um projeto extremamente benéfico para a

família  militar.  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  votamos  um  projeto  que  facilita  a

promoção dos militares  de  Minas Gerais.  Votamos também a possibilidade de os

militares serem promovidos. O Estado está concedendo benefício, como fez quando

deu  aumento  diferenciado  às  forças  de  segurança  e,  para  isso,  é  preciso

responsabilidade. O que fizemos aqui foi votar a garantia de que o Estado continuará

repassando 20% para o regime previdenciário, dos quais 4% serão garantidos para

aposentadoria. Hoje não podemos conceder benefícios e facilitação para promoções,

sem  garantirmos,  amanhã,  aposentadoria.  O  que  foi  feito  aqui  é  que  20% estão

garantidos  para  a  previdência  dos  militares,  e  4%,  para  aposentadoria.  Estamos

pensando,  de  maneira  responsável,  no  futuro  dos  senhores  militares,  das  suas

famílias e nas suas aposentadorias. É isso que temos de refletir. O governo agiu de

maneira  respeitosa  e  responsável  e  continua  admirando  as  polícias.  Por  isso,  o

Parlamento mineiro, também de maneira responsável, viu o grande benefício dessa

lei para a família militar. Os militares estão sendo beneficiados com esse projeto de

lei,  e  é  por  isso  que  ele  foi  aprovado  pelos  representantes  desta  Casa.  Muito

obrigado, Sr. Presidente. Eram as palavras que tinha a dizer.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero aqui ser apenas um canal,

o porta-voz daqueles que não têm voto aqui no Plenário, mas que têm voto lá fora,

nas urnas. Essa resposta, Deputado Lafayette de Andrada, será dada ao governo em

2014;  essa  resposta  será  dada  com  muita  convicção.  O  Deputado  Lafayette  de

Andrada veio aqui  na tribuna declarar voto tentando nos convencer  de que fez o

melhor tirando 4% do IPSM. Quero também dizer aos demais companheiros que a

Emenda nº 1 era a emenda que havíamos aprovado para definir a carga horária dos

policiais e dos bombeiros no prazo de 90 dias. Anunciei que o Comando da Polícia

Militar pediu ao Deputado Lafayette de Andrada para orientar a base e derrotar a

emenda. Sempre estive ao lado do atual Comandante da Polícia Militar, mas hoje ele
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deu uma demonstração de que quer a sua tropa como escrava, de que quer que a

sua  tropa  continue  sem  carga  horária,  porque  pediu  ao  Deputado  Lafayette  de

Andrada e aos demais Líderes para derrotar, inclusive, a Emenda nº 1. Eu, se fosse o

Cel. Sant'Ana, neste momento anunciaria a sua renúncia ao cargo, porque quis, mais

uma vez, perpetuar o trabalho escravo da sua tropa no Plenário. E não só ele, como o

Diretor-Geral do IPSM. Peçam para sair, renunciem ao cargo. Durante todo o tempo,

o Comandante da Polícia Militar foi o comandante desse projeto, foi o comandante

que  serviu  ao  governo,  mas  não  foi  o  comandante  que  serve  a  sua  instituição.

Infelizmente, Cel. Sant'Ana, a minha decepção foi muito grande quanto à sua postura,

pedindo aos Deputados da base que derrotassem a emenda que retirava o regime de

escravidão dos  policiais  e dos bombeiros,  além, obviamente,  de ter  endossado a

retirada dos 4%. Se eu fosse o Cel. Sant'Ana, neste momento entregaria o cargo ao

Governador,  porque  ele  traiu  a  sua  classe  do  início  ao  fim  no  Projeto  de  Lei

Complementar nº 31. Essa é a nossa declaração de voto, Sr. Presidente, o nosso

desabafo. Estamos aqui tentando fazer um trabalho sério, mostrando aos policiais o

que está acontecendo. Mas pasmem: o Comandante-Geral da instituição, aquele que

deveria proteger a instituição foi apenas mais um Coronel servindo ao governo, e não

à  sua  tropa.  Então,  peçam  para  sair,  renunciem  ao  cargo,  Cel.  Sant'Ana  e  Cel.

Eduardo Mendes, porque os senhores traíram a nossa instituição.

O Deputado Sávio  Souza Cruz -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Já terminado todo o

processo, todos os presentes nas galerias e todas as pessoas em Minas Gerais já

sabem o que de fato ocorreu aqui. Quero pedir aos meus colegas da Oposição e ao

Rodrigues que possamos aplaudir aqueles que nos visitam, estendendo esse aplauso

à Polícia Militar de Minas Gerais, que tantos serviços tem prestado a este Estado.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje,

às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Inexistência  de  quórum  para  a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do

dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio de

Castro - Elismar Prado -  Fábio Cherem - Fred Costa -  Glaycon Franco -  Gustavo

Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata
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- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 horas e 11 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 3.474/2012 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 3.152, 3.250 e 3.251/2012, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis

reuniões; e informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi  apresentada a

cada um dos Projetos  de  Lei  nºs  3.152 e  3.250/2012 uma emenda do Deputado

Sargento  Rodrigues,  que  recebeu  o  nº  1,  e,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  188,

encaminha as emendas com os projetos à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.152/2012

O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui  o

imóvel com área de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), situado no Distrito de

Manoel Souza, registrado sob o nº 34.074, a fls. 92 do Livro 3-B2, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.
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Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se ao

funcionamento da Escola Municipal Manoel de Souza.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.250/2012

O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui  o

imóvel com área de 31.035,60m² (trinta e um mil  e trinta e cinco vírgula sessenta

metros quadrados), situado na Rua José Hélio Moreira Lopes, no Bairro Brumado,

registrado sob o nº 18.855, a fls. 7 do Livro 2-E-2, no Cartório de Registro de Imóveis

daquele Município.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

implantação de um parque industrial.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Sargento Rodrigues

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 13/12/2012

Presidência do Deputado Sebastião Costa

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Antônio Carlos  Arantes -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo  -

Elismar Prado - Fred Costa - Hely Tarqüínio - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Sebastião  Costa)  -  Às  9h9min,  a  lista  de
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comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a

extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2012

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Gustavo  Corrêa  e  Duarte  Bechir  (substituindo o  Deputado João  Vítor  Xavier,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão, Adelmo Carneiro Leão, Rogério

Correia,  Gustavo  Valadares,  Jayro  Lessa,  Lafayette  de  Andrada,  Celinho  do

Sinttrocel,  Elismar  Prado  e  Pompílio  Canavez.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Tiago  Ulisses,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

Medida  Provisória  nº  579/2012,  que  dispõe  sobre  as  concessões  de  geração,

transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,  sobre  a  redução  dos  encargos

setoriais,  sobre  a  modicidade  tarifária,  e  dá  outras  providências,  e  comunica  o

recebimento de correspondência do Ministro de Estado de Minas e Energia, Edison

Lobão,  justificando  a  sua  ausência  nesta  reunião.  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Hélio  de  Oliveira  Dias  Filho,

Assessor  da  Superintendência  de  Fiscalização,  representando  o  Sr.  Leonardo

Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda; Gilberto Gomes Lacerda,

Superintendente  de  Relacionamento  Institucional  e  Regulação  Setorial,  e  Marcus

Vinícius de Castro Lobato, Superintendente de Planejamento da Comercialização e

Marketing,  representando  o  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Diretor-Presidente  da

Cemig;  José  Luiz  Nobre  Ribeiro,  Presidente  do  Conselho  de  Consumidores  da

Cemig, representando também o Sr. Olavo Machado Júnior,  Presidente da Fiemg;

Jairo Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
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Energética de Minas Gerais - Sindieletro - MG -; Luciano Pacheco Santos, Diretor

Regulatório  da  Associação  Brasileira  dos  Grandes  Consumidores  Industriais  de

Energia  -  Abrace  -,  representando  o  Sr.  Paulo  Pedrosa,  Presidente  Executivo  da

Abrace;  Marco  Delgado,  diretor,  representando  o  Sr.  Nelson  Leite,  Presidente  da

Associação Brasileira de  Distribuidores de Energia Elétrica -  Abradee -  ;  Everson

Alcântara Tardeli, Presidente do Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas Gerais -

Sindsul -; e Maximiliano Nagl Garcez, Advogado do Sindicado dos Eletricitários do Sul

de  Minas  Gerais  e  da  Federação  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  Urbanas  no

Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede  a  palavra  aos  Deputados  Duarte  Bechir  e  Celinho  do  Sinttrocel,  que,

juntamente com o Deputado Sávio Souza Cruz, são autores do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique - Antonio Carlos Arantes.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2012

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação do requerimento do Deputado Sargento Rodrigue,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: do Cel. PM Marco

Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG, informando

que no momento não há previsão de criação e elevação de Fração PM no Estado, em
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virtude da expressiva defasagem de efetivo em todos os comandos regionais; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/11/2012: da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil (2); e do Sr. Rinaldo Kennedy Silva, Juiz

de  Direito.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.271/2012 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria

Tereza Lara, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.440 e 3.483 ambos com a Emenda nº

1, e 3.492/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado João Leite em que solicita

sejam encaminhados à Chefia da Polícia Civil cópia do relatório de visita realizada

pela Comissão da Segurança Pública a Sra. Edvânia Lopes Correia Souza, viúva do

Sr.  Paulo  Joaquim  Soares  de  Souza,  assassinado  em  6/10/2012,  e  pedido  de

providências para que seja agilizada a conclusão do inquérito policial para apuração

desse homicídio;  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita  seja realizada

audiência  pública  da  Comissão  da  Segurança  Pública  para  divulgar  e  debater  a

página da internet criada por estudantes de informática que viabiliza a inclusão do

programa  de  prevenção  e  combate  à  violência  denominado  "Rede  de  Vizinhos

Protegidos", implementado pela comunidade e pela Polícia Militar, nas redes sociais;

da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja realizada visita da Comissão de

Segurança  Pública  à  Delegacia  Especializada  em  Localização  de  Pessoa

Desaparecida,  para  obter  esclarecimentos  sobre  o  desaparecimento  do  Sr.  Célio

Henrique da Silva, conhecido como Celinho do Metrô, ocorrido no Município de Betim,

em 14/10/2012; do Deputado Sargento Rodrigues (4) em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policias  militares  lotados  na  17ª  Companhia

Independente/12  RPM que atuaram na operação que culminou na prisão de uma
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mulher e na apreensão de 18kg de maconha no Município de João Monlevade; do

Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de

aplauso aos  policias  militares  lotados  na  188ª  CIA/33º  BPM que  participaram  da

operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão de 49 bananas de

dinamite  e  41  fios  para  detonação,  no  Bairro  Duque de Caxias,  no  Município  de

Betim; seja formulada manifestação de aplauso aos policias militares lotados na 55º

BPM/3º BPM que atuaram na operação que culminou na apreensão de 236 tabletes

de  maconha,  pesando  aproximadamente  236  kg,  no  Município  de  Pirapora;  seja

formulada manifestação de aplauso aos policias militares lotados na 19º BPM que

participaram da operação que culminou na apreensão dos dois infratores e da arma

utilizada no homicídio ocorrido durante o desfile de 7 de setembro, no Município de

Teófilo Otoni, ao lado do palanque reservado às autoridades; seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  reaparelhado  e

reestruturado o Quartel da 2ª Cia BM, no Município de Patos de Minas, uma vez que

esse quartel se encontra em condições precárias, conforme denúncia recebida pelo

parlamentar, bem como seja encaminhado cópia do ofício dirigido ao Governador ao

Secretário de Defesa Social e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, para

conhecimento;  do  Deputado  João  Leite,  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do

Deputado Sargento Rodrigues, em que solicitam seja encaminhado à Delegacia de

Trânsito do Município de Passos pedido de informações sobre as apurações acerca

do acidente de trânsito envolvendo o Sr.  Rodrigo de Freitas, como vítima, e o Sr.

Antônio Silveira Lopes Filho,  no início do corrente ano.  Logo após,  é aprovado o

relatório da visita realizada à Sra. Edvânia Lopes Correia Souza, em 22/11/2012, o

qual segue publicado após as assinaturas. Registra-se a presença da Deputada Liza

Prado e do Deputado Fred Costa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Segurança Pública
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Local visitado: Residência da Sra. Edvânia Lopes Correia Souza, em Ribeirão das

Neves

Apresentação

A requerimento dos Deputados João Leite e Sargento Rodrigues e da Deputada

Maria  Tereza  Lara,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  visitou,  em  22/11/2012,  a

residência da Sra. Edvânia Lopes Correia Souza para prestar-lhe solidariedade pela

morte de seu marido, Paulo Joaquim Soares de Souza, morto a tiros na madrugada

do dia 6/10/2012, em Ribeirão das Neves.

Participaram da visita o Deputado João Leite e a Deputada Maria Tereza Lara. Além

da  viúva,  estavam  presentes  Tereza  Soares  de  Souza,  mãe  da  vítima,  Luciana

Aparecida  Soares  de  Souza,  irmã,  e  Maria  Gláucia  Costa  Brandão,  candidata

derrotada no pleito de 2012 para o cargo de Prefeita do Município de Ribeirão das

Neves.

Relato

Os  familiares  de  Paulo  Joaquim  Soares  de  Souza  disseram  aos  membros  da

Comissão que a vítima participava ativamente da campanha política da candidata

Gláucia  Brandão  durante  as  eleições  municipais  de  2012.  Segundo  eles,  na

madrugada  do  dia  6/10/2012,  ele  fazia  panfletagem  da  campanha  da  candidata

Gláucia  Brandão  nas  proximidades  do  Bairro  Botafogo,  em  Ribeirão  das  Neves,

juntamente com outras cinco pessoas. Após os trabalhos, eles saíram do local em

dois carros. Paulo Soares sentou-se no banco de trás de um dos automóveis, que

transportava outras três pessoas. Nesse momento, segundo versão dos familiares, o

carro  em  que  Paulo  Soares  se  encontrava  foi  perseguido  por  um  veículo  não

identificado  e  alvejado  por  12  disparos  de  arma de  fogo.  Um  dos  ocupantes  do

veículo foi atingido de raspão no braço, enquanto que Paulo Soares foi alvejado na

nuca e faleceu.

Segundo a viúva,  Edvânia Lopes Correia Souza,  foi  instaurado inquérito  policial

para apuração da autoria do delito, no qual ela já foi ouvida duas vezes. Entretanto,

ela  e  os  demais  familiares  reclamaram  da  morosidade  na  conclusão  das

investigações e da falta de informações acerca do inquérito, que tramita sob sigilo.

Segundo  ela,  o  laudo  pericial  toxicológico  da  vítima  e  o  laudo  residuográfico  de
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material colhido de um suspeito preso da data dos fatos ainda não foram juntados aos

autos.

A viúva e os demais familiares disseram acreditar na hipótese de que o crime teve

motivações políticas, devido às circunstâncias em que ocorreu.

Conclusão

A Comissão solidarizou-se com os familiares de Paulo Joaquim Soares de Souza

em razão do drama familiar decorrente de sua morte violenta e abrupta. Em razão

das  informações  obtidas,  o  Deputado  João  Leite  formulou  requerimento  a  esta

Comissão para que seja enviado ofício à Chefia  da Polícia  Civil  encaminhando a

cópia deste relatório, para conhecimento, e solicitando maior empenho e celeridade

na conclusão dos trabalhos de investigação do homicídio.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às  9h2min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os  Deputados  Duarte  Bechir,

Glaycon  Franco  e  Rômulo  Viegas,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Rômulo Viegas, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às

9h15min,  registra-se  a  presença  dos  Deputados  Paulo  Lamac,  Duarte  Bechir,

Glaycon Franco e Rômulo Viegas. O Presidente, Deputado Paulo Lamac, informa que

a  reunião  se  destina  a  discutir  a  escassez de pessoal  da  Polícia  Civil  de  Minas

Gerais, em especial na cidade de Conselheiro Lafaiete e região, onde a prestação do

serviço da polícia judiciária corre o risco de estar comprometida em razão da falta de

operadores e comunica o recebimento do ofício dos presos da Penitenciária Doutor

Manoel  Martins  Lisboa  Júnior  de  Muriaé,  encaminhando,  para  tomada  de

providências, denúncias de maus tratos sofridos na prisão. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Alisson Thiago de Assis Campos,

Assessor,  representando  José  Aluísio  Neves  da  Silva,  Juiz  Diretor  do  Foro  da
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Comarca de Conselheiro Lafaiete e Paulo Roberto da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara

Criminal  e  Execuções  Criminais  da  Comarca  de  Conselheiro  Lafaiete;  Raphael

Barreto Couto, Delegado de Polícia Civil da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de

Conselheiro Lafaiete; Pedro Antônio Mendes Loureiro, Chefe do 13º Departamento de

Polícia Civil de Barbacena; Fábio Ordones Martins da Costa, Promotor de Justiça da

3ª Promotoria de Justiça de Conselheiro Lafaiete; Carlúcio Fleurs Dias, Promotor de

Justiça  da  1ª  Promotoria  de  Justiça  de  Conselheiro  Lafaiete;  Denilson  Aparecido

Martins, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil  de Minas Gerais;

Anderson de Almeida Leitão, Diretor do Sindicato dos Escrivães de Minas Gerais-

Sindep-MG, que são convidados a  tomar  assento  à mesa.  A Presidência  tece as

considerações iniciais e logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 2.580/2011

(relator: Deputado Paulo Lamac). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

3.829/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Luzia Ferreira (2) em que

solicita sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 35ª Reunião Extraordinária

desta  Comissão  ao  Secretário  de  Estado  de Desenvolvimento  Social,  ao  Juiz  de

Direito Titular da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, ao CAO-Infância

e  Juventude,  ao  Presidente  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente, ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, à Secretaria de

Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  e  à  Superintendência  da

Coordenadoria  da  Infância  e  Juventude;  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Superintendência da Coordenadoria da Infância e Juventude, pedido de informações
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sobre as seguintes questões, apresentando números por comarcas e totalizados para

o  Estado:  -  1)  número  de  crianças  e  adolescentes  disponíveis  para  adoção,

localizadas em instituições de abrigamento; 2) número de crianças e adolescentes

aptas para adoção e o seu perfil etário, de gênero e características somáticas como

cor e outras; 3) número de pretendentes a serem família adotante (pais adotivos) no

cadastro de Minas Gerais; 4) número de adoções realizadas nos últimos cinco anos;

5) tempo médio dos processos de adoção nos últimos dois anos; 6) tempo médio de

permanência das crianças e adolescentes nas instituições de acolhimento nos últimos

dois anos; dos Deputados Durval Ângelo e Rogério Correia em que solicitam seja

formulada manifestação de pesar pelo falecimento do eminente lutador das causas

proletárias e populares, ex-Vereador de Belo Horizonte e ex-Deputado Federal por

Minas Gerais  Sérgio Miranda,  sublinhando a sua contribuição de uma vida inteira

para a  construção da emancipação humana;  do Deputado Duarte  Bechir  em que

solicita seja encaminhada ao Comando da Polícia Militar  do Estado de São Paulo

manifestação de apoio àquela corporação em face dos ataques sofridos por  seus

integrantes, em ações fomentadas por organizações criminosas que atentam contra

policiais,  causando profunda dor a inúmeras famílias e atentando contra o Estado

Democrático  de  Direito;  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência para que se empenhe

em alocar recursos para a urgente convocação de todos os excedentes aos cargos

de Delegado e Escrivão de Polícia no último concurso, bem como para a realização

de novos concursos, a fim de superar a gravíssima carência de efetivo no Estado.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac - Sargento Rodrigues.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Carlos  Pimenta,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,
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membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as

matérias  constantes  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofício do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, convidando os

membros da Comissão para o coquetel de confraternização de fim de ano. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.533/2012, que recebeu parecer por

sua aprovação na forma do substitutivo nº 1. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos do

Deputado Carlos  Pimenta (2)  em que solicita seja realizada visita à Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão a fim de discutir a carreira dos médicos do Estado;

e seja adiada a votação do requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita seja

realizada audiência pública para o Projeto de Lei nº 3.264/2012, que visa possibilitar

aos órgãos da gestão de saúde do Estado conhecer a situação das unidades de

saúde. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Luzia Ferreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2012

Às 10h15min,  comparece na Sala  das Comissões a Deputada Rosângela Reis,

membro da supracitada Comissão. A Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara

aberta a reunião e, nos termos do art.  120,  III,  do Regimento Interno, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater  políticas  públicas  implementadas  pelos  governos  federal  e  estadual,  de

combate e erradicação do trabalho infantil, e de inserção de jovens no mercado de

trabalho no Município de Periquito e região. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Luís Reis de Andrade, Prefeito Municipal de

Periquito; Geraldo Andrade Valadares, Vereador da Câmara Municipal de Periquito,

representando o Presidente, Vereador Laudemir de Magalhães Andrade; Rosângela

Barbosa  Pereira  Toledo,  Diretora  Regional  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, representando, também, o Sr. Cássio Soares, Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social; Raquel Petrocélio Fonseca, Gerente Regional do

Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, representando, também, o

Sr. Valmar Gonçalves de Sousa, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego;

Vanderléia Aparecida Costa Dias, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e

Trabalho de Periquito; Rômulo Luiz Campos, Assessor, representando o Sr. Vilson

Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg; Neide Luíza de Jesus Rodrigues, Presidente

do  Conselho  Tutelar  de  Periquito;  José  Nilson  Cardeira,  Presidente  do  Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Periquito; Vereador Hélio Pinto

de Carvalho, Prefeito eleito de Naque; Samea Alves de Lemos Martins, Psicóloga e

Coordenadora do Programa Adolescente Trabalhador da Associação Ação Social pela

Vida - Sertep -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, autora do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Maria Tereza Lara - João Leite.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2012

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,
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Lafayette  de  Andrada,  Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues,  Adalclever  Lopes

(substituindo  o  Deputado  Ivair  Nogueira,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),

Glaycon Franco (substituindo o Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança do

BTR) e  Tiago Ulisses (substituindo o  Deputado Délio  Malheiros,  por  indicação da

Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em

virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Glaycon  Franco,  dispensa  a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Oldak  Ferreira  Lamarche,  publicado  no

“Diário  do  Legislativo”  em  30/11/2012.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados

Bonifácio Mourão, Antônio Júlio e Célio Moreira. O Presidente acusa o recebimento

do  Projeto  de  Lei  nº  3.004/2012,  no  2º  turno,  para  o  qual  designou o  Deputado

Lafayette de Andrada como relator. Os Deputados Bonifácio Mourão e Antônio Júlio

retiram-se  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 e os Projetos de

Lei  nºs  3.507  e  3.540/2012  são  retirados  da  pauta,  os  dois  primeiros  por

determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais, e o último a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado

pela Comissão. Na fase de discussão dos Pareceres para o 1º Turno dos Projetos de

Lei nº 3.461/2012 (relator: Deputado Gustavo Corrêa), que conclui pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo nº 2, e nº 3.587/2012 (relator: Deputado Gustavo

Corrêa), que conclui pela aprovação da matéria, o Presidente defere o pedido de vista

dos Deputados Rogério Correia e Adalclever Lopes, respectivamente. Após discussão

e votação, é aprovado, no 2º turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.004/2012  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  (relator:  Deputado  Lafayette  de

Andrada).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
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3.836 e 3.857/2012. Registra-se a presença do Deputado Fred Costa. Os Deputados

Célio  Moreira,  Lafayette  de  Andrada,  Tiago  Ulisses  e  Fred  Costa  retiram-se  da

reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Carlin Moura em que solicita

seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, solicitando informações sobre as obras de construção da nova sede do fórum

da  Comarca de  Contagem;  do  Deputado Sávio  Souza  Cruz em  que  solicita  seja

realizada visita da Comissão de Administração Pública às instalações da Advocacia-

Geral do Estado com a finalidade de verificar as condições de trabalho oferecidas aos

funcionários; do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública desta Comissão para debater a situação da Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais; da Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública desta Comissão com a finalidade de discutir os efeitos

da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de 2007, que

efetivou sem concurso público cerca de 98 mil servidores estaduais em Minas Gerais,

bem como colher  o posicionamento  do  governo sobre o  assunto;  e do  Deputado

Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  encaminhado  ofício  ao  Presidente  do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais solicitando empenho na criação de 300 cargos de

Oficial de Apoio Judicial e 65 cargos de Oficial Judiciário. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Fred Costa - Lafayette de Andrada - Hely Tarqüínio.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/12/2012

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco e  Glaycon  Franco  (substituindo o  Deputado  Fred Costa,  por  indicação  da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
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o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir:  Propostas de Ação Legislativa nºs

1.673,  1.674,  1.677,  1.678,  1.679,  1.681,  1.682,  1.684,  1.685,  1.687,  1.690,

1.696/2012  (Deputado  Bosco);  1.709,  1.724,  1.735,  1.752,  1.763,  1.768/2012

(Deputado André Quintão); 1.807, 1.808, 1.828, 1.834, 1.840 e 1.844/2012 (Deputado

Glaycon Franco), todas em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são aprovadas  na  forma dos

requerimentos apresentados, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.673, 1.674 1.677, 1.678, 1.679, 1.681, 1.682, 1.684,  1.685,

1.687, 1.690, 1.696, 1.709, 1.724, 1.735, 1.752, 1.763, 1.807, 1.828, 1.834, 1.840 e

1.844/2012; e rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.768 e 1.808/2012.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Bosco - Fred Costa.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/12/2012

Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Fred Costa (substituindo o Deputado Carlos Mosconi, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fred Costa, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a



2148
____________________________________________________________________________

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.606/2012, em turno único,

do qual designou como relatora a Deputada Luzia Ferreira. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 3.606/2012 (relatora: Deputada Luzia Ferreira); e, no 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  274/2011  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  (relator:  Deputado

Elismar Prado). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.833, 3.835, 3.850 e 3.855/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente - Carlos Mosconi - Sargento Rodrigues.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Carlos Mosconi e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar  as matérias constantes na pauta e comunica o recebimento da

seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo, na data mencionada

entre parêntesis: ofícios da Sra. Maria Ignez Dalla Bernardina Miranda, Presidente da

Associação Padre  Tiãozinho de Apoio  ao Paciente Carente com Câncer  -  Projeto

Presente (29/11/2012); do Sr. Dosreis Rodrigues de Souza, Presidente da Associação

Centro de Formação e Renovação de Vida (30/11/12); e do Aviso nº 1460/GM/MS, de

12/11/2012,  oriundo  do  Ministério  da  Saúde,  que  foi  objeto  de  considerações  da



2149
____________________________________________________________________________

Presidência.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o Parecer

para o 2º Turno do Projeto de Lei nº 2.197/2011, que opina pela aprovação da matéria

na forma do vencido no 1º turno (relator Deputado Carlos Pimenta); e o Parecer para

o 1º Turno do Projeto de Lei nº 1.700/2011, que opina pela aprovação da matéria na

forma do Substitutivo  nº  1,  apresentado pela  Comissão de Constituição e Justiça

(relator Deputado Adelmo Carneiro Leão). O Projeto de Lei nº 2.318/2011, no 2º turno,

é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir

pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

3.874/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.090  e  3.198/2012.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Antônio Júlio e João Vítor Xavier, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Lafayette  de  Andrada.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão  e  comunica  que  terminam  hoje  os  prazos  para  o

recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012. Passa-se à 1ª
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Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

3.461/2012 na forma do Substitutivo nº 3 (relator: Deputado Lafayette de Andrada).

Suspende-se a reunião. Às 16h44min são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputado Zé Maia, Tiago Ulisses, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada (substituindo

o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do BTR). O Presidente faz

a leitura do requerimento do Deputado Romel Anízio em que solicita, na condição de

relator do parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.639/2011, distribuído em avulso, que o

parecer  seja retirado,  ao mesmo tempo em que abre mão de sua relatoria.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.639/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e 3.587/2012 na forma original e pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Administração  Pública  (relator:

Deputado Zé Maia). Os Projetos de Lei nºs 3.507 e 3.540/2012 são retirados da pauta

por  determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais.  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de  Resolução  nº  3.528/2012.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as

reuniões extraordinárias dos dias 10, 11, 12, 13 e 14/12, às 10, às 14 e às 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/12/2012

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Lafayette de Andrada, Rogério Correia, Antônio Júlio (substituindo o

Deputado  Ivair  Nogueira,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),  e  Zé  Maia
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(substituindo o Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança do BTR), membros

da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também  o  Deputado  Tiago  Ulisses.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 e os Projetos de

Lei nºs 3.077 e 3.461/2012 são retirados de pauta por determinação do Presidente da

Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais;  o  Projeto  de  Lei  nº

3.461/2012 é retirado de pauta por ter sido apreciado em reunião anterior; e o Projeto

de  Lei  nº  3.540/2012 é  retirado  de  pauta  a  requerimento  do  Deputado  Sargento

Rodrigues aprovado pela Comissão. Em seguida, a Comissão aprova o requerimento

do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita que o Projeto de Lei nº 3.507/2012

seja  apreciado  em último lugar.  Logo  após,  na  fase  de  discussão do parecer  do

relator, Deputado Gustavo Corrêa, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.587/2012, no 1º turno, o Deputado Rogério Correia apresenta o Substitutivo nº 1.

Colocado em votação, é aprovado o parecer, salvo o Substitutivo nº 1. Ato contínuo, é

colocado em votação o Substitutivo nº 1, que é aprovado, motivo pelo qual o relator

apresenta a nova redação do parecer, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.587/2012 na forma do Substitutivo nº 1. Suspende-se a reunião.

Reabertos os trabalhos às 16h26min, estão presentes os Deputados Gustavo Corrêa,

Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança

do BAM), Zé Maia (substituindo o Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança

do BTR),  Ivair  Nogueira,  Rogério Correia e Sebastião Costa.  O Projeto  de Lei  nº

3.507/2012 é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº
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3.872/2012.  Logo  após,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Fred  Costa  -  Lafayette  de  Andrada  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/12/2012

Às 10h15min, comparecem no Cine Teatro Municipal Fábio Andrade de Oliveira, no

Município de Extrema, a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente

também  o  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Havendo  número  regimental,  a

Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

medidas de fortalecimento do programa estadual "Cinturão de Segurança", bem como

de  prevenção  da  migração  da  criminalidade  entre  Estados,  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Luiz Carlos Bergamin, Prefeito Municipal de Extrema; José

Maria  do  Couto,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Extrema;  João  Calixto  de

Moraes, Vereador da Câmara Municipal de Extrema; Éder Juno Almeida, Inspetor da

Polícia  Rodoviária  Federal,  representando  o  Sr.  Emerson  João  Soares,  Inspetor-

Chefe da 10ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal - 4º Superintendência Regional

de Polícia Rodoviária Federal; Cel. PM Wagner Mutti Tavares, Comandante da 17ª

Região de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; João Euzébio Cruz, Delegado

de Polícia Civil  do 17º Departamento de Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais;

Flávio Tadeu Destro, Delegado Regional de Policia Civil de Pouso Alegre; Waldemar

Lidio  Gomes Pinto,  Delegado de Polícia  Civil  da  8ª  Delegacia de  Polícia  Civil  do

Estado  de  Minas  Gerais;  Maj.  PM  Robson  Batista  Franco,  Comandante  da  27ª

Companhia Independente de Polícia Militar - 17ª Região de Polícia Militar de Minas
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Gerais; Professora Terezinha Aparecida Monteiro Onisto, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores do requerimento que

deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais, em seguida passa a

palavra aos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, autores do mesmo

requerimento,  para  que  façam  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos

Deputados Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Maria Tereza

Lara  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências para a criação de uma equipe especializada para investigar roubos e

furtos  de gado e  equipamentos agrícolas;  do Deputado Sargento  Rodrigues e da

Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja encaminhado ao Governador do

Estado  e  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja

agilizada  a  recomposição  dos  efetivos  das  polícias  militar  e  civil,  bem  como  o

fortalecimento  do  Cinturão  de  Segurança  Pública,  no  tocante  a  viaturas,  coletes,

balísticos e demais equipamentos para as forças policiais do Estado; do Deputado

Sargento Rodrigues em que solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Sr.

Luiz  Carlos  Bergamin,  Prefeito  Municipal  de  Extrema,  pelos  relevantes  serviços

prestados  às  forças  de  segurança  ao  longo  dos  seus  mandatos;  dos  Deputados

Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Maria Tereza Lara em

que solicitam seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da

Polícia Militar pedido de providências para promover ações das polícias nos Distritos

de Guardinha, em São Sebastião do Paraíso, de Milagres, no Município de Monte

Santo de Minas, e de Peixotinho, no Município de Capetinga, localizados na divisa de

outros  estado  da  Federação,  com  a  finalidade  de  prevenir  a  criminalidade;  da

Deputada Maria Tereza Lara, dos Deputado Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva

e Antônio Carlos Arantes (5) em que solicitam sejam realizadas reuniões de audiência

pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  nos  Municípios  de  Jacutinga,  São
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Sebastião do Paraíso, Monte Sião e Passa-Quatro para debater medidas preventivas

que visem evitar a migração da criminalidade entre Estados, bem como discutir  o

programa estadual "Cinturão de Segurança"; em que solicitam seja encaminhado ao

Chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja  criada  uma  equipe

especializada para investigar  roubos e furtos de cargas.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

João Leite , Presidente - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada  Comissão.

Estão presentes também os Deputados Zé Maia e Duarte Bechir. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Célio  Moreira, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé Maia, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

inspeção veicular no Estado, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e

votar proposições da Comissão. O Deputado Duarte Bechir  retira-se da reunião. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Zuleika

Stela  Chiacchio  Torquetti,  Presidente  da  Feam;  e  os  Srs.  Ten.-Cel.  PM  Roberto

Lemos, Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar de Minas

Gerais; Maj. PM Aginaldo Lima de Barros, Subcomandante do Batalhão de Polícia

Militar  Rodoviária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Ten.-Cel.  PM

Sebastião Olímpio  Emídio  Filho,  Comandante  do  Batalhão;  Flávio  Daniel  Ferreira,

Gerente de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões da Feam; Carlos Ramon

de Melo, Presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios

de Minas Gerais, representando o Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente da Fiemg;
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Harold  Peter,  Presidente  da  Controlar  S.A.;  Fábio  Sacioto,  Presidente  da Câmara

Automotiva Mineira; Fábio Branco, da Controlar; e Paulo Afonso de André, professor

da Faculdade de Medicina da USP, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Gustavo Corrêa, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 142 e 2.436/2011 e 3.405 e

3.614/2012 são retirados de pauta por determinação do Presidente da Comissão por

não cumprirem pressupostos regimentais.  A Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, Luiz Henrique e Duarte Bechir (substituindo o Deputado

Gustavo Valadares, pelo BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos

termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.613/2012  (Deputado  Glaycon

Franco);  3.608  e  3.615/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.609,  3.611,  3.617  e

3.618/2012 (Deputado André Quintão); 3.612, 3.616 e 3.619/2012 (Deputado Gustavo

Valadares); e 3.610 e 3.620/2012 (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da
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2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  A Presidência  suspende  a

reunião.  Reabertos os trabalhos, registram-se as presenças dos Deputados André

Quintão e Glaycon Franco. Retira-se da reunião o Deputado Duarte Bechir. O Projeto

de Resolução nº 3.556/2012 e os Projetos de Lei nºs 1.725/2011 e 3.586/2012 são

retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimentos  do  Deputado  Luiz  Henrique

aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.507/2012 na forma do Substitutivo

nº 1, com o voto em branco do Deputado André Quintão (relator: Deputado Sebastião

Costa); e 2.227/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André Quintão).

Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.542/2011

(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). É convertido em

diligência à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 2.835/2012 (relator:

Deputado Glaycon Franco, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto

de Lei nº 3.296/2012, no 1º turno, deixa de ser apreciado em razão de solicitação de

prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Bruno  Siqueira.  Anunciada  a

votação  do  parecer  do  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.311/2012, é aprovado o requerimento do Deputado André Quintão em que solicita o

adiamento da votação. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.498/2012, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental

pela relatora, Deputada Rosângela Reis. É convertido em diligência ao Departamento

de Estradas de Rodagem o Projeto de Lei nº 3.590/2012 (relator: Deputado André

Quintão, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.002/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique);
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2.733/2011  (relator:  Deputado  Glaycon  Franco,  em  virtude  de  redistribuição);

3.485/2012  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  3.580/2012  (relatora:  Deputada

Rosângela Reis); 3.588 e 3.589/2012 (relator: Deputado André Quintão). Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor

os Projetos de Lei nºs 3.578, 3.579, 3.581, 3.584 e 3.594/2012. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão - Luiz Henrique - Glaycon Franco

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 11h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Fred Costa, Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria Tereza Lara. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência suspende os trabalhos da Comissão

por  15  minutos  para  acordo  entre  as  Lideranças.  Reabertos  os  trabalhos,  o

Presidente,  Deputado  Gustavo  Valadares,  verificando  de  plano  a  inexistência  de

quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião e convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Fred Costa - Sargento Rodrigues.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/12/2012
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Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes e Hely Tarqüínio (substituindo

o  Deputado  Tiago  Ulisses,  por  indicação  do  Bloco  Avança  Minas,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé

Maia, declara aberta reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

1.339/2011  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

(relator: Deputado Romel Anízio) e 2.878/2012 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2 (relator: Deputado João Vítor Xavier).

Suspende-se a reunião. Às 17h47min, são reabertos os trabalhos com a presença

dos Deputados Zé Maia, Tiago Ulisses, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel

Anízio e Ulisses Gomes. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez,  os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos  de Lei  nºs  877/2011

(relator: Deputado Tiago Ulisses); 1.505/2012 (relator: Deputado João Vítor Xavier);

3.226/2012 (relator: Deputado Romel Anízio); e 1.369/2011 (relator: Deputado Romel

Anízio);  2.789/2012  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes);  2.819/2012  (relator:

Deputado Gustavo Perrella) e 3.869/2012 (relator: Deputado João Vítor Xavier), estes

na forma do vencido no 1º turno. Suspende-se a reunião. Às 19h13min, são reabertos

os trabalhos com a presença dos Deputado Zé Maia, Tiago Ulisses, Antônio Júlio,

Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes,  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  Deputado

Gustavo  Perrella,  por  indicação  do  PDT)  e  Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o

Deputado João Vítor Xavier, por indicação BTR). Está presente, também, o Deputado

Gustavo Corrêa. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que

conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.639/2011 com as Emendas nºs 1 a 5,

no 2º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sargento Rodrigues.

Os Projetos de Lei nºs 2.782, 3.152, 3.250, 3.251, 3.392, 3.452, 3.461, 3.500, 3.507,
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3.527,  3.538,  3.540  e  3.587/2012  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do

Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Resolução nºs 3.600

e 3.601/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e

votação,  é  aprovado  o  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.529/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  desconvoca  reunião  extraordinária,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Sargento Rodrigues - Gustavo Corrêa.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Henrique,

João Vítor Xavier (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da

Liderança  do  BTR)  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  Deputado  Deiró  Marra,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Henrique, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento do Projeto

de Lei Complementar nº 31/2012, do qual designou como relator o Deputado Rômulo

Viegas. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 31/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião  extraordinária,  logo  mais,  às  20h30min,  determina  a  lavratura  da  ata  e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir - João Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Wilson Batista e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência determina a suspensão da reunião.

Reabertos os trabalhos às 17 horas, a Presidência encerra a reunião por inexistência

de quórum. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, dia 12/12/2012, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Carlos  Pimenta  -  Neider

Moreira.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/12/2012

Às  15h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Fred  Costa

(substituindo  o  Deputado  Rômulo  Viegas,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alencar

da Silveira Jr. e Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Fred Costa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

obter esclarecimentos sobre o programa de bolsa de estudos para crianças especiais

oferecido pela Loteria Mineira. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Sr. Paulo Roberto Menicucci, Diretor-Geral da Loteria Mineira,
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que é convidado a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra ao convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates,

segue-se  a  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Glaycon Franco - Rômulo Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. ANTÔNIO MAURÍCIO

FORTINI PARA COMPOR A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA REGULADORA

DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG -, EM 11/12/2012

Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Rômulo Viegas, Adalclever Lopes e Glaycon Franco, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada

Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se

tratar  da  primeira  reunião  da  Comissão.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, determina, a seguir, a distribuição

das  cédulas  de  votação,  devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Rômulo

Viegas para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente

a Deputada Maria Tereza Lara e para Vice-Presidente o Deputado Rômulo Viegas,

ambos com quatro votos cada um. A Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente,

Deputado Rômulo Viegas, que, por sua vez, dá posse à Presidente eleita, Deputada

Maria Tereza Lara. A seguir, a Presidente designa o Deputado Glaycon Franco como

relator  da  matéria.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Glaycon Franco - Rômulo Viegas.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012
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Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  João  Leite  e  Duarte  Bechir  (substituindo o  Deputado Luiz  Henrique,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Duarte Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 3.521/2012, do qual designou como relator o Deputado João

Leite. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e  votação,  é  aprovado o  Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei

nº3.521/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião ordinária de

logo mais, às 14h30min, e para a extraordinária, às 20h30min, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Ana Maria Resende - Luzia Ferreira.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/12/2012

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Fred  Costa  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Fred Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. A Presidência suspende os trabalhos da Comissão por 15

minutos para entendimentos entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, registra-se

a presença dos Deputados Gustavo Corrêa, Tiago Ulisses, Duarte Bechir e Sargento
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Rodrigues. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.540/2012, no 1º

turno, do qual designou como relator o Deputado Tiago Ulisses. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.077/2012 é

retirado de pauta, em atendimento a determinação do Presidente, por não cumprir

pressupostos regimentais e o Projeto de Lei nº 3.507/2012 é retirado de pauta em

atendimento  a  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  aprovado  pela

Comissão. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei 3.540/2012, em 1º

turno (relator: Deputado Tiago Ulisses), que conclui pela aprovação da matéria, foram

apresentadas  as  Propostas  de  Emenda  nºs  1,  de  autoria  do  Deputado  Sargento

Rodrigues, e 2, de autoria dos Deputados Lafayette de Andrada e Rogério Correia.

Encerrada a discussão, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

o parecer e as Propostas de Emendas nºs 1 e 2. Fica, portanto, aprovada a nova

redação do parecer, que conclui pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 e

2. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.896  e

3.943/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas - Duarte Bechir.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 14h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Romel

Anízio,  Gustavo  Corrêa,  Sargento  Rodrigues  e  Rosângela  reis  (substituindo  o

Deputado Tiago Ulisses, por indicação do BAM), membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a
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reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. Os Projetos de Lei nºs 877, 1.369 e 1.505/2011 e 2.789,

2.819, 2.869 e 3.226/2012 são retirados da pauta por determinação do Presidente da

Comissão,  por  haverem  sido  apreciados  em reunião.  Suspende-se  a  reunião.  Às

15h11min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses

Gomes. Está presente também o Deputado Adalclever Lopes. Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei

nº 1.639/2011 tem a discussão adiada, atendendo-se a requerimento do Deputado

Antônio Júlio, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei

nºs 3.152/2012 (relator: Deputado Tiago Ulisses); 3.250/2012 (relator: Deputado João

Vítor Xavier) e 3.251/2012 (relator: Deputado Gustavo Perrella); pela rejeição, no 1º

turno, dos Substitutivos nºs 5 e 6 e das Emendas nºs 1 a 6 apresentadas ao Projeto

de Lei nº 1.023/2012 (relator: Deputado Zé Maia); pela pela aprovação, no 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.540/2012  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de

Administração Pública (relator: Deputado Romel Anízio); pela rejeição das Emendas

nºs  3  a  5  e  pela  aprovação  da  Emenda  2  apresentadas  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.500/2012, e pela aprovação da Emenda nº 6. Suspende-se a reunião. Às 17h57min

são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Tiago Ulisses,

Gustavo  Perrella,  João  Vítor  Xavier  e  Romel  Anízio.  O  presidente  prorroga  os

trabalhos  da  Comissão  por  mais  até  duas  horas.  Suspende-se  a  reunião.  Às

19h55min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação do

PMDB) e Hely Taqüinio  (substituindo o  Deputado Romel  Anízio,  por  indicação do

BAM). Os Projetos de Lei nºs 3.392, 3.452, 3.461, 3.507, 3.527, 3.538 e 3.587/2012

são  retirados  da  pauta  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não

cumprirem  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Tiago  Ulisses  -  Hely  Tarqüínio  -

Adalclever Lopes.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Sávio  Souza  Cruz  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Adalclever  Lopes.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei

nºs 2.436/2011, 3.405 e 3.614/2012 são retirados de pauta, o primeiro por ter sido

apreciado  em  reunião  anterior,  o  segundo  por  determinação  do  Presidente  da

Comissão por não cumprir pressupostos regimentais e o último a requerimento do

Deputado Gustavo Corrêa aprovado pela Comissão. Durante a discussão do Projeto

de Lei nº 142/2011 (relator: Deputado Gustavo Corrêa), no 2º turno, é apresentada

proposta de substitutivo pelo Deputado Neilando Pimenta. Submetido à votação, é

aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 142/2011 do na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido, salvo a proposta. Submetida a votação, a proposta de

substitutivo é rejeitada. Registra-se a presença do Deputado Lafayette de Andrada.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 3.981/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  O Presidente recebe o requerimento do Deputado Fred Costa em que
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solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a situação do projeto

de criação do Parque Nacional do Gandarela. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão  para  as  próximas  reuniões  extraordinárias,  amanhã,  às  10h30min,  às

14h30min e às 20 horas, para apreciar os Projetos de Lei nºs 3.405 e 3.614/2012, no

2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Lafayette de Andrada - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/12/2012

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Sargento Rodrigues, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada,

por indicação da Liderança do BTR) e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Fred

Costa, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Tiago  Ulisses.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,  declara  aberta a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência suspende os trabalhos da Comissão por 10 minutos para entendimentos

entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos Deputados

Gustavo  Corrêa,  Délio  Malheiros,  Fred  Costa,  Lafayette  de  Andrada  e  Sargento

Rodrigues. A Presidência prorroga o prazo da reunião por até 2 horas e suspende os

trabalhos  por  15  minutos  para  entendimentos  entre  as  Lideranças.  Reabertos  os

trabalhos,  o  Presidente,  Deputado  Gustavo  Corrêa,  verificando  de  plano  a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convoca

os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.
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Gustavo Corrêa, Presidente - Rômulo Viegas - Duarte Bechir - Sargento Rodrigues.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 20h5min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Sávio Souza Cruz e Lafayette de Andrada (substituindo a Deputada Luzia Ferreira,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os

Projetos de Lei nºs 142 e 2.436/2011, no 2º turno, são retirados de pauta por terem

sido apreciados em reunião anterior; e o Projeto de Lei nº 3.405/2012, no 2º turno, é

retirado de pauta  por  determinação do Presidente  da Comissão,  por  não cumprir

pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.614/2012 na forma do vencido no 1º

turno (relator: Deputado Célio Moreira), registrando-se voto em branco do Deputado

Sávio Souza Cruz. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O

Presidente retira de pauta o Requerimento nº 3.981/2012 por ter sido apreciado em

reunião  anterior.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Duarte Bechir - Neilando Pimenta.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/12/2012
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Às 20h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Fred Costa, Sargento Rodrigues e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Lafayette

de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,  declara  aberta a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

3.507/2012 é retirado de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues,  aprovado  pela  Comissão;  e  o  Projeto  de  Lei  nº  3.540/2012  e  os

Requerimentos  nº  s  3.896  e  3.943/2012,  por  terem  sido  apreciados  em  reunião

anterior.  A Presidência suspende os trabalhos da Comissão por dez minutos para

entendimentos entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, o Presidente, Deputado

Gustavo Corrêa, verificando, de plano, a inexistência de quórum para a continuação

dos trabalhos, encerra a reunião e convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Fred Costa - Rogério Correia - Délio Malheiros.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado João

Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Adalclever Lopes. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
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apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os

Projetos de Lei nºs 1.023/2011 e 3.461, 3.505, 3.540 e 3.587/2012 são retirados da

pauta  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem

pressupostos regimentais.  Suspende-se a reunião.  Às 12h40min são reabertos os

trabalhos  com  a  presença  dos  Deputados  Zé  Maia,  Tiago  Ulisses,  Lafayette  de

Andrada (substituindo este ao Deputado João Vítor Xavier, por indicação do BTR) e

Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança

do PMDB), membros da supracitada Comissão. Na fase de discussão do parecer do

relator,  Deputado  Zé  Maia,  que  conclui  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.639/2012  na  forma  do  vencido  no  1º  turno  com  as  Emendas  nºs  1  a  5,  são

apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1, do Deputado Lafayette de Andrada, 2,

do Deputado Carlin Moura, e 3 e 4, do Deputado Antônio Júlio. Após discussão e

votação,  é  aprovado  o  parecer,  salvo  as  propostas  de  emendas.  Submetidas  a

votação, são aprovadas as Propostas de Emendas nºs 1 a 4. É dada nova redação ao

parecer, que é aprovado na forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 9.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  as  próximas  reuniões

extraordinária, hoje, às 14 e às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Corrêa - Rogério

Correia - Anselmo José Domingos.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. ANTÔNIO MAURÍCIO

FORTINI PARA COMPOR A DIRETORIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG -, EM 13/12/2012

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Rômulo Viegas e Glaycon Franco, membros da supracitada Comissão.
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Está  presente,  também,  o  Deputado  Fred  Costa.  Havendo  número  regimental,  a

Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a proceder à

arguição pública do Sr. Antônio Maurício Fortini, indicado pelo Governador do Estado

para  compor  a  Diretoria  Colegiada  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -

Arsae-MG -,  a  apreciar  o  parecer  do  relator  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência concede a palavra ao Sr. Antônio Maurício Fortini para sua

explanação,  ao  relator,  Deputado  Glaycon  Franco,  e  aos  demais  parlamentares

presentes,  para  fazerem  seus  questionamentos,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas.  Prosseguindo,  passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  69/2012  (relator:  Deputado  Glaycon

Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2.012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Rômulo Viegas - Glaycon Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.461/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, altera a Lei nº 15.293,

de  5/8/2004,  que  institui  as  carreiras  dos  Profissionais  de  Educação  Básica  do

Estado,  e  a  Lei  n° 15.301,  de  10/8/2004,  que  instit ui  as  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.

Aprovado no 1º  turno  na  forma do Substitutivo  nº  3,  retorna  agora  o projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer para o 2º
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turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise  altera  dispositivos  da  Lei  nº  15.293,  de 5/8/2004,  que

institui  as carreiras dos Profissionais  de Educação Básica do Estado, e da Lei n°

15.301,  de 10/8/2004, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa

Social do Poder Executivo. A proposta central é regulamentar o disposto no § 4º do

art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, que limita a até dois terços da carga

horária dos Professores da Educação Básica para as atividades de interação com os

educandos.

Nessa perspectiva, o projeto em tela institui um terço de jornada extraclasse para o

Professor de Educação Básica e para o Professor de Educação Básica da Polícia

Militar com carga horária de vinte e quatro horas semanais, sendo dezesseis horas

destinadas à docência e oito  horas destinadas a atividades extraclasse,  que,  nos

termos  do  projeto,  compreendem  as  atividades  de  capacitação,  planejamento,

avaliação e reuniões.

O  projeto  prevê  ainda  a  criação  do  Adicional  por  Extensão  de  Jornada  e  do

Adicional por Exigência Curricular, bem como a possibilidade de incorporação destes

aos proventos de aposentadoria, e assegura a sua percepção no período de férias

regulamentares.

Ademais,  assegura  a  aplicação  dos  dispositivos  ao  servidor  alcançado  pelo

disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007.

Ao  final,  o  projeto  prevê  a  produção  de  efeitos  a  partir  de  1º/1/2013  para  os

Professores de Educação Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e 1º/2/2013

para os Professores de Educação Básica da Polícia Militar,  de que trata a Lei  nº

15.301, de 2004.

Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, o Governador do Estado enviou a esta Casa o ofício

OF. GAB.SEC. Nº 490/12, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag -, destacando que “os acréscimos à folha de pagamento de pessoal

do Poder Executivo, em decorrência da proposta contida no referido projeto de lei,
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estão  em  conformidade  com  os  limites  de  despesas  determinados  pela  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  têm  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei

Orçamentária  Anual  e  compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias” e que “o aumento de despesas a ser gerado pelo projeto

não afetará as metas de resultados fiscais e é compatível com as diretrizes para a

política remuneratória das carreiras do Poder Executivo estadual, previstas na Lei nº

19.973/2011”.

Importa  destacar  também  que,  no  Relatório  de  Gestão  Fiscal  publicado  pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - em 25/9/2012, as despesas com pessoal do

Poder  Executivo  referentes ao 2º  quadrimestre  de  2012 encontram-se dentro dos

limites legais, não caracterizando óbice ao acolhimento da proposta.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, § 1º, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem

ou aumento de remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa

autorização em seu art. 14.

Ademais,  o  Estado deverá  observar  o  disposto no  art.  4º  da  Lei  nº  19.973,  de

27/12/2011, que estabelece as condições para aplicação de recursos financeiros na

política remuneratória. Nesse sentido, importa salientar que, conforme previsto no art.

6º da referida lei, o montante de recursos apurados para a implementação da política

remuneratória  deverá,  de  igual  modo,  custear  as  despesas  com  concessão  de

gratificações,  adicionais,  aumento  ou  reajuste  de  vencimentos  e  proventos,  entre

outros fins.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.461/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, ao vencido em 1º

turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  15.293,  de  5  de  agosto  de  2004,  que  institui  as  carreiras  dos
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Profissionais de Educação Básica do Estado, e a Lei n° 15.301, de 10 de agosto de

2004, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder

Executivo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 33, 34, 35 e 36 da Lei n° 15.293 , de 5 de agosto de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 - A carga horária semanal de trabalho do servidor ocupante de cargo das

carreiras dos Profissionais de Educação Básica será de:

I  -  vinte  e  quatro  horas  para  as  carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica  e

Especialista em Educação Básica;

II  -  trinta  horas  para  as  carreiras  de  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente

Técnico de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação Básica;

III - quarenta horas para as carreiras de Analista Educacional, Assistente Técnico

Educacional e Assistente de Educação;

IV - trinta ou quarenta horas para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica na Fundação Caio Martins e na Fundação Helena Antipoff.

§  1º  -  A carga  horária  semanal  de  trabalho  de  Professor  de  Educação  Básica

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b) quatro horas semanais na própria escola ou em local definido pela direção da

escola, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§ 2º - O Professor de Educação Básica que não estiver no exercício da docência,

que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da biblioteca ou nos núcleos

de tecnologias educacionais - NTEs -,  cumprirá vinte e quatro horas semanais no

exercício  dessas  atividades,  incluindo  as  horas  destinadas  a  reuniões,  em  local

definido pela direção do órgão de sua lotação na forma de regulamento.

§ 3º - O Professor de Educação Básica deverá, na forma de regulamento, cumprir

sua carga horária em outra escola, na hipótese de não haver aulas suficientes para
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cumprimento integral da carga horária a que se refere o inciso I do “caput” na escola

em que estiver em exercício.

§ 4º - A carga horária do Professor de Educação Básica não poderá ser reduzida,

salvo  na  ocorrência  de  remoção  ou  de  mudança  de  lotação,  com  expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à nova

carga horária.

§ 5º - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do § 1° compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 6º - A carga horária semanal destinada a reuniões a que se refere a alínea “b” do

inciso II do § 1° poderá, a critério da direção da escola, ser acumulada para utilização

dentro de um mesmo mês.

§ 7º - A carga horária prevista na alínea “b” do inciso II do § 1° não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 5°.

§  8º  -  Caso  o  Professor  de  Educação  Básica  esteja  inscrito  em  cursos  de

capacitação ou atividades de formação promovidos ou autorizados pela SEE, o saldo

de horas previsto no § 7º poderá ser cumprido fora da escola, com o conhecimento

prévio da direção da escola.

§ 9º - O apoio ao funcionamento da biblioteca previsto no § 2º não se confunde com

o ensino do uso da biblioteca a que se refere o item 1.1 do Anexo II desta lei.

§ 10 - Compete à Superintendência Regional de Ensino, na hipótese do § 3º deste

artigo,  assegurar  a  compatibilidade  dos  horários  para  o  deslocamento  entre  as

unidades escolares.

Art.  34 -  O cargo efetivo de Professor de Educação Básica poderá ser provido,

excepcionalmente, com carga horária igual ou superior a oito horas semanais, sem

ultrapassar  o  limite  de  vinte  e  quatro  horas  semanais  para  o  mesmo  conteúdo

curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes de cargo a que se refere o “caput”, as horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga
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horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Educação Básica a que se refere este artigo será

estabelecido conforme a tabela constante no item I.1 do Anexo I da Lei nº 18.975, de

29 de junho de 2010, e será proporcional ao número de horas semanais fixadas para

o cargo, na forma de regulamento.

§ 3° - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

Secretaria de Educação, a integrar a carga horária semanal do professor, a qual não

poderá  ser  reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  hipótese  de  remoção  e  de

mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a

remuneração será proporcional à nova carga horária.

Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

poderá ser acrescida até o limite de dezesseis horas-aula, para que seja ministrado,

na escola em que o professor esteja em exercício, conteúdo curricular para o qual

seja habilitado.

§ 1º - A extensão de carga horária, no ano letivo, será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam destinadas ao atendimento da demanda da escola e no mesmo

conteúdo da titulação do cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas destinadas ao atendimento da demanda da escola, em conteúdo diferente

da titulação do cargo do professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos do regulamento.

§ 2º - As aulas atribuídas por exigência curricular não estão incluídas no limite de

acréscimo estabelecido no “caput”.

§ 3º - Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por
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Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na  tabela  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem

Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17

da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro de 2011, e da v antagem pessoal nominal a que

se refere o § 3º do art. 4º da Lei n° 18.975, de 20 10, enquanto permanecer nessa

situação.

§ 4º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se

encontra em afastamento do exercício do cargo.

§ 5º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica poderá

assumir  a  extensão  de  que  trata  o  “caput”  desde  que  o  somatório  das  horas

destinadas à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas, excluídas

desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  à  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 36-A desta lei.

§  7º  -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  ao  Professor  de  Educação

Básica a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, quando ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º deste artigo;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º;

V - ocorrência de movimentação de professor;

VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão
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de jornada a que se refere o  inciso  I  do  § 1º  será  integrada à carga horária  do

Professor  de  Educação Básica,  desde que tenha havido  a  contribuição  a que  se

refere o § 6º, observado o disposto no regulamento.

§ 9º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 10 - A carga horária resultante da integração prevista no § 8° deste artigo não

poderá  ser  reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  ocorrência  de  remoção  e  de

mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a

remuneração será proporcional à nova carga horária.

Art.  36  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  serão  atribuídas,

obrigatoriamente, ao mesmo Professor de Educação Básica, enquanto permanecer

nessa situação.

§  1º  -  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por

Exigência Curricular - AEC -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na  tabela  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem

Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17

da Lei n° 19.837, de 2011, e da vantagem pessoal no minal a que se refere o § 3º do

art. 4º da Lei n° 18.975, de 2010, enquanto permane cer nessa situação.

§ 2º - O AEC poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  da  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 36-A desta lei.

§ 3º - O AEC será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte art. 36-A:

“Art. 36-A - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo

efetivo do Professor  de Educação Básica,  passando a compor  a remuneração do

servidor, a partir da vigência da aposentadoria, desde que tenha havido a contribuição

de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, d e 2002, observado o disposto em
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regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art.  3º - Os arts. 8º-A, 8º-B e 8º-C da Lei n° 15.3 01, de 10 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Educação Básica da Polícia Militar será distribuída da seguinte forma:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b)  quatro horas semanais  na própria unidade ou em local  definido  pela direção

pedagógica, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§  1º  -  O  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  que  não  estiver  no

exercício da docência, que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da

biblioteca ou nos núcleos de tecnologias educacionais  -  NTEs -,  cumprirá vinte e

quatro horas semanais no exercício dessas atividades, incluindo as horas destinadas

a reuniões,  em local  definido pela  direção do órgão de sua lotação na forma de

regulamento.

§ 2º -  Assegurada a compatibilidade dos horários para o deslocamento entre as

unidades escolares, o Professor de Educação Básica da Polícia Militar  deverá, na

forma de regulamento, cumprir sua carga horária em outra escola, na hipótese de não

haver aulas suficientes para cumprimento integral da carga horária a que se refere o

inciso I do “caput” na escola em que estiver em exercício.

§  3º  -  A carga horária  do Professor  de Educação Básica  da Polícia  Militar  não

poderá ser reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com

expressa  aquiescência  do  professor,  hipótese  em  que  a  remuneração  será

proporcional à nova carga horária.
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§ 4º - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do “caput” compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 5º - A carga horária semanal destinada a reuniões a que se refere a alínea “b” do

inciso  II  do  “caput”  poderá,  a  critério  da  direção  da  escola,  ser  acumulada  para

utilização dentro de um mesmo mês.

§ 6º - A carga horária prevista na alínea “b” do inciso II do “caput” não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 4°.

§ 7º - Caso o Professor de Educação Básica da Polícia Militar esteja inscrito em

atividades de formação ou cursos de capacitação promovidos ou autorizados pela

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o saldo de horas previsto no § 6º poderá

ser cumprido fora da unidade, com o conhecimento prévio da direção pedagógica.

§ 8º  -  Não se confundem, no âmbito das atribuições do cargo de Professor  de

Educação Básica da Polícia Militar, o apoio ao funcionamento da biblioteca previsto

no § 1º e o ensino do uso da biblioteca.

Art. 8º-B - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

da Polícia Militar poderá ser acrescida de até dezesseis horas-aula, para que seja

ministrado, na unidade em que esteja em exercício, conteúdo curricular para o qual

seja habilitado.

§ 1º - A extensão de carga horária, no ano letivo, será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam destinadas ao atendimento da demanda da escola e no mesmo

conteúdo da titulação do cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas destinadas ao atendimento da demanda da escola, em conteúdo diferente

da titulação do cargo do professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou
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c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos do regulamento.

§ 2º  -  As aulas  atribuídas por  exigência curricular  não estão  incluídas no limite

estabelecido no “caput”.

§ 3º - Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na tabela da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar acrescido da

Vantagem Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o §

1° do art. 17 da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro d e 2011, e da vantagem a que se

refere  o  §  3º  do  art.  4º  da  Lei  n° 18.975,  de  29  de  junho  de  2010,  enquanto

permanecer nessa situação.

§ 4º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se

encontra em afastamento do exercício do cargo.

§ 5º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar fará jus à extensão de que trata o “caput” desde que o somatório das

horas  destinadas  à  docência  dos  dois  cargos  não  exceda  trinta  e  duas  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, mediant e opção expressa do servidor

quando da sua concessão,  observando-se ainda,  para fins  de  integração à carga

horária do respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 8º-G desta lei.

§  7º  -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  ao  Professor  de  Educação

Básica  da  Polícia Militar  a cada ano letivo  e  cessará,  a  qualquer  tempo,  quando

ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º deste artigo;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º;

V - ocorrência de movimentação de professor;
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VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada a que se refere o  inciso  I  do  § 1º  será  integrada à carga horária  do

Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  desde  que  tenha  havido  a

contribuição a que se refere o § 6º, observado o disposto no regulamento.

§ 9º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 10 - A carga horária resultante da integração prevista no § 8° deste artigo não

poderá  ser  reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  ocorrência  de  remoção  e  de

mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a

remuneração será proporcional à nova carga horária.

Art.  8º-C -  O  cargo efetivo  de  Professor  de  Educação Básica  da  Polícia  Militar

poderá ser  provido,  excepcionalmente,  com carga horária igual  ou superior  a oito

horas semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o

mesmo conteúdo curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes de cargo de que trata o “caput” deste artigo, as

horas destinadas à docência serão calculadas proporcionalmente em relação à carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Educação Básica da Polícia Militar de que trata

este artigo será estabelecido conforme a tabela prevista no item II.1 do Anexo II da

Lei  nº  18.975,  de 29 de junho de 2010,  e será proporcional  ao número de horas

semanais fixadas para o cargo, na forma de regulamento.

§ 3° - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

Polícia Militar do Estado de Minas, a integrar a carga horária semanal do professor, a

qual não poderá ser reduzida após essa alteração, salvo na hipótese de remoção e
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de mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a

remuneração será proporcional à nova carga horária.”.

Art. 4º - Ficam acrescentados à Lei nº 15.301, de 2004, os seguintes arts. 8º-F e 8°-

G:

“Art.  8º-F  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  deverão  ser  atribuídas,

obrigatoriamente,  ao  mesmo  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,

enquanto permanecer nessa situação.

§  1º  -  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por

Exigência Curricular - AEC - , cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na tabela da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar acrescido da

Vantagem Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o §

1° do art. 17 da Lei n° 19.837, de 2011, e da vanta gem pessoal nominal, de que trata

o § 3º do art. 4º da Lei n° 18.975, de 2010, enquan to permanecer nessa situação.

§ 2º - O AEC poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  da  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 8º-G desta lei.

§ 3º - O AEC será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

Art.  8º-G - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou exigência curricular integrará a carga horária do cargo efetivo

do  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  passando  a  compor  a

remuneração do servidor,  a  partir  da vigência da aposentadoria,  desde que tenha

havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002,

observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.
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Art. 5º - O servidor efetivo ocupante de cargo de Professor de Educação Básica

que, na data da publicação desta lei, encontrar-se em exercício de cargo com carga

horária inferior à jornada mínima estabelecida no “caput” do art. 34 da Lei nº 15.293,

de 2004, com a redação dada por esta lei, terá a carga horária ampliada para oito

horas semanais.

Art. 6º - O servidor efetivo ocupante de cargo de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar  que,  na data  da publicação desta lei,  encontrar-se em exercício de

cargo com carga horária inferior à jornada mínima estabelecida no “caput” do art. 8°-C

da Lei nº 15.301, de 2004, com a redação dada por esta lei,  terá a carga horária

ampliada para oito horas semanais.

Art. 7º - O disposto nesta lei estende-se, no que couber, ao servidor alcançado pelo

disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, ocupante

de cargo da carreira de Professor de Educação Básica ou de Professor de Educação

Básica da Polícia Militar.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2013 para os Professores de Educação Básica, de

que trata a Lei nº 15.293, de 2004;

II - a partir de 1º de fevereiro de 2013 para os Professores de Educação Básica da

Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Zé Maia,  Presidente e  relator  -  João Vítor  Xavier  -  Rogério  Correia  -  Sargento

Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 3.461/2012

(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  nº  15.293,  de  5  de  agosto  de  2004,  que  institui  as  carreiras  dos

Profissionais de Educação Básica do Estado, e a Lei n° 15.301, de 10 de agosto de

2004, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder

Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 33, 34, 35 e 36 da Lei n° 15.293 , de 5 de agosto de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 33 - A carga horária semanal de trabalho do servidor ocupante de cargo das

carreiras dos Profissionais de Educação Básica será de:

I  -  vinte  e  quatro  horas  para  as  carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica  e

Especialista em Educação Básica;

II  -  trinta  horas  para  as  carreiras  de  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente

Técnico de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação Básica;

III - quarenta horas para as carreiras de Analista Educacional, Assistente Técnico

Educacional e Assistente de Educação;

IV - trinta ou quarenta horas para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica na Fundação Caio Martins e na Fundação Helena Antipoff.

§  1º  -  A carga  horária  semanal  de  trabalho  de  Professor  de  Educação  Básica

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b) quatro horas semanais na própria escola ou em local definido pela direção da

escola, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§ 2º - O Professor de Educação Básica que não estiver no exercício da docência,

que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da biblioteca ou nos núcleos

de tecnologias educacionais - NTEs -,  cumprirá vinte e quatro horas semanais no

exercício  dessas  atividades,  incluindo  as  horas  destinadas  a  reuniões,  em  local

definido pela direção do órgão de sua lotação na forma de regulamento.

§ 3º - O Professor de Educação Básica deverá, na forma de regulamento, cumprir

sua carga horária em outra escola, na hipótese de não haver aulas suficientes para

cumprimento integral da carga horária a que se refere o inciso I do “caput” na escola

em que estiver em exercício.

§ 4º - A carga horária do Professor de Educação Básica não poderá ser reduzida,

salvo  na  ocorrência  de  remoção  ou  de  mudança  de  lotação,  com  expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à carga

horária.
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§ 5º - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do § 1° compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 6º - A carga horária semanal destinada a reuniões a que se refere a alínea “b” do

inciso II do § 1° poderá, a critério da direção da escola, ser acumulada para utilização

dentro de um mesmo mês.

§ 7º - A carga horária prevista na alínea “b” do inciso II do § 1° não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 5°.

§  8º  -  Caso  o  Professor  de  Educação  Básica  esteja  inscrito  em  cursos  de

capacitação ou atividades de formação promovidos ou autorizados pela SEE, o saldo

de horas previsto no § 7º poderá ser cumprido fora da escola, com o conhecimento

prévio da direção da escola.

§ 9º - O apoio ao funcionamento da biblioteca previsto no § 2º não se confunde com

o ensino do uso da biblioteca a que se refere o item 1.1 do Anexo II desta lei.

§ 10 - Compete à Superintendência Regional de Ensino, na hipótese do § 3º deste

artigo,  assegurar  a  compatibilidade  dos  horários  para  o  deslocamento  entre  as

unidades escolares.

Art.  34 -  O cargo efetivo de Professor de Educação Básica poderá ser provido,

excepcionalmente, com carga horária igual ou superior a oito horas semanais, sem

ultrapassar  o  limite  de  vinte  e  quatro  horas  semanais  para  o  mesmo  conteúdo

curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes de cargo a que se refere o “caput”, as horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Educação Básica a que se refere este artigo será

estabelecido conforme a tabela constante no item I.1 do Anexo I da Lei nº 18.975, de

29 de junho de 2010, e será proporcional ao número de horas semanais fixadas para

o cargo, na forma de regulamento.

Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica



2186
____________________________________________________________________________

poderá ser acrescida até o limite de dezesseis horas-aula, para que seja ministrado,

na escola estadual em que o professor esteja em exercício, conteúdo curricular para

o qual seja habilitado.

§ 1º - A extensão de carga horária será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam oriundas de cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas oriundas de cargo vago, em conteúdo diferente da titulação do cargo do

professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos do regulamento.

§ 2º - As aulas atribuídas por exigência curricular não estão incluídas no limite de

acréscimo estabelecido no “caput”.

§ 3º - Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na  tabela  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem

Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17

da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro de 2011, e da v antagem pessoal nominal a que

se refere o § 3º do art. 4º da Lei n° 18.975, de 20 10, enquanto permanecer nessa

situação.

§ 4º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se

encontra em afastamento do exercício do cargo.

§ 5º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica poderá

assumir  a  extensão  de  que  trata  o  “caput”  desde  que  o  somatório  das  horas

destinadas à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas, excluídas

desse total as aulas assumidas por exigência curricular.
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§ 6º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  à  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 36-A.

§  7º  -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  ao  Professor  de  Educação

Básica a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, quando ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º deste artigo;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago;

V - ocorrência de movimentação de professor;

VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada a que se refere o  inciso  I  do  § 1º  será  integrada à carga horária  do

Professor de Educação Básica desde que tenha havido a contribuição a que se refere

o § 6º, observado o disposto no regulamento.

§ 9º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 10 - A carga horária resultante da integração prevista no § 8° deste artigo não

poderá  ser  reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  ocorrência  de  remoção  e  de

mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a

remuneração será proporcional à nova carga horária.

Art.  36  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  serão  atribuídas,

obrigatoriamente, ao mesmo Professor de Educação Básica, enquanto permanecer
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nessa situação.

§  1º  -  O Adicional  por  Exigência  Curricular  -  AEC -  poderá  compor  a  base  da

contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, mediante

opção expressa do servidor quando da sua concessão, observando-se ainda, para

fins  de  integração  da  carga  horária  do  respectivo  cargo  efetivo,  os  critérios

estabelecidos no art. 36-A.

§ 2º - Ao assumir exigência curricular, o professor fará jus ao AEC, cujo valor será

proporcional  ao  do  subsídio  estabelecido  na  tabela  da  carreira  de  Professor  de

Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem  Temporária  de  Antecipação  do

Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art . 17 da Lei n° 19.837, de 2011, e

da vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei n° 18.975, de

2010, enquanto permanecer nessa situação.

§ 3º - O AEC será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte art. 36-A:

“Art. 36-A - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo

efetivo do Professor  de Educação Básica,  passando a compor  a remuneração do

servidor, a partir da vigência da aposentadoria, desde que tenha havido a contribuição

de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, d e 2002, observado o disposto em

regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art.  3º - Os arts. 8º-A, 8º-B e 8º-C da Lei n° 15.3 01, de 10 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Educação Básica da Polícia Militar será distribuída da seguinte forma:

I - dezesseis horas destinadas a docência;
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II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b)  quatro horas semanais  na própria unidade ou em local  definido  pela direção

pedagógica, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§  1º  -  O  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  que  não  estiver  no

exercício da docência, que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da

biblioteca ou nos núcleos de tecnologias educacionais  -  NTEs -,  cumprirá vinte e

quatro horas semanais no exercício dessas atividades, incluindo as horas destinadas

a reuniões,  em local  definido pela  direção do órgão de sua lotação na forma de

regulamento.

§ 2º -  Assegurada a compatibilidade dos horários para o deslocamento entre as

unidades escolares, o Professor de Educação Básica da Polícia Militar  deverá, na

forma de regulamento, cumprir sua carga horária em outra escola, na hipótese de não

haver aulas suficientes para cumprimento integral da carga horária a que se refere o

inciso I do “caput” na escola em que estiver em exercício.

§  3º  -  A carga horária  do Professor  de Educação Básica  da Polícia  Militar  não

poderá ser reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com

expressa  aquiescência  do  professor,  hipótese  em  que  a  remuneração  será

proporcional à carga horária.

§ 4º - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do “caput” compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 5º - A carga horária semanal destinada a reuniões a que se refere a alínea “b” do

inciso  II  do  “caput”  poderá,  a  critério  da  direção  da  escola,  ser  acumulada  para

utilização dentro de um mesmo mês.

§ 6º - A carga horária prevista na alínea “b” do inciso II do “caput” não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 4°.

§ 7º - Caso o Professor de Educação Básica da Polícia Militar esteja inscrito em
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atividades de formação ou cursos de capacitação promovidos ou autorizados pela

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o saldo de horas previsto no § 6º poderá

ser cumprido fora da unidade, com o conhecimento prévio da direção pedagógica.

§ 8º  -  Não se confundem, no âmbito das atribuições do cargo de Professor  de

Educação Básica da Polícia Militar a que se refere o item III.3 do Anexo III desta lei, o

apoio ao funcionamento da biblioteca previsto no § 1º e o ensino do uso da biblioteca.

Art. 8º-B - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

da Polícia Militar poderá ser acrescida de até dezesseis horas-aula, para que seja

ministrado, na unidade em que esteja em exercício, conteúdo curricular para o qual

seja habilitado.

§ 1º - A extensão de carga horária será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam oriundas de cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas oriundas de cargo vago, em conteúdo diferente da titulação do cargo do

professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos do regulamento.

§ 2º  -  As aulas  atribuídas por  exigência curricular  não estão  incluídas no limite

estabelecido no “caput”.

§ 3º - Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na tabela da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar acrescido da

Vantagem Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP - , de que trata o §

1° do art. 17 da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro d e 2011, e da vantagem a que se

refere  o  §  3º  do  art.  4º  da  Lei  n° 18.975,  de  29  de  junho  de  2010,  enquanto
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permanecer nessa situação.

§ 4º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se

encontra em afastamento do exercício do cargo.

§ 5º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar fará jus à extensão de que trata o “caput” desde que o somatório das

horas  destinadas  à  docência  dos  dois  cargos  não  exceda  trinta  e  duas  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão,  observando-se  ainda,  para  fins  de  integração  à  carga  horária  do

respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art. 8º-G.

§  7º  -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  ao  Professor  de  Educação

Básica  da  Polícia Militar  a cada ano letivo  e  cessará,  a  qualquer  tempo,  quando

ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1º deste artigo;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago;

V - ocorrência de movimentação de professor;

VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada a que se refere o  inciso  I  do  § 1º  será  integrada à carga horária  do

Professor de Educação Básica desde que tenha havido a contribuição a que se refere

o § 6º, observado o disposto no regulamento.

§ 9º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos
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valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 10 - A carga horária resultante da integração prevista no § 8° deste artigo não

poderá  ser  reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  ocorrência  de  remoção  e  de

mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a

remuneração será proporcional à nova carga horária.

Art.  8º-C -  O  cargo efetivo  de  Professor  de  Educação Básica  da  Polícia  Militar

poderá ser  provido,  excepcionalmente,  com carga horária igual  ou superior  a oito

horas semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o

mesmo conteúdo curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes de cargo de que trata o “caput” deste artigo, as

horas destinadas a docência serão calculadas proporcionalmente em relação à carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Educação Básica da Polícia Militar de que trata

este artigo será estabelecido conforme a tabela prevista no item II.1 do Anexo II da

Lei  nº  18.975,  de 29 de junho de 2010,  e será proporcional  ao número de horas

semanais fixadas para o cargo na forma de regulamento.”.

Art. 4º - Ficam acrescentados à Lei nº 15.301, de 2004, os seguintes arts. 8º-F e 8°-

G:

“Art.  8º-F  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  deverão  ser  atribuídas,

obrigatoriamente,  ao  mesmo  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,

enquanto permanecer nessa situação.

§  1º  -  O Adicional  por  Exigência  Curricular  -  AEC -  poderá  compor  a  base  da

contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, mediante

opção expressa do servidor quando da sua concessão, observando-se ainda, para

fins  de  integração  da  carga  horária  do  respectivo  cargo  efetivo,  os  critérios

estabelecidos no art. 8º-G.

§ 2º - Ao assumir exigência curricular, o professor fará jus ao AEC, cujo valor será

proporcional  ao  do  subsídio  estabelecido  na  tabela  da  carreira  de  Professor  de

Educação  Básica  da  Polícia  Militar  acrescido  da  Vantagem  Temporária  de

Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17 da Lei n°
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19.837, de 2011, e da vantagem pessoal nominal, de que trata o § 3º do art. 4º da Lei

n° 18.975, de 2010, enquanto permanecer nessa situa ção.

§ 3º - O AEC será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

Art.  8º-G - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou exigência curricular integrará a carga horária do cargo efetivo

do  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  passando  a  compor  a

remuneração do servidor,  a  partir  da vigência da aposentadoria,  desde que tenha

havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002,

observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art. 5º - O servidor efetivo ocupante de cargo de Professor de Educação Básica

que, na data da publicação desta lei, encontrar-se em exercício de cargo com carga

horária inferior à jornada mínima estabelecida no “caput” do art. 34 da Lei nº 15.293,

de 2004, com a redação dada por esta lei, terá a carga horária ampliada para oito

horas semanais.

Art. 6º - O servidor efetivo ocupante de cargo de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar  que,  na data  da publicação desta lei,  encontrar-se em exercício de

cargo com carga horária inferior à jornada mínima estabelecida no “caput” do art. 8°-C

da Lei nº 15.301, de 2004, com a redação dada por esta lei,  terá a carga horária

ampliada para oito horas semanais.

Art. 7º - O disposto nesta lei estende-se, no que couber, ao servidor alcançado pelo

disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, ocupante

de cargo da carreira de Professor de Educação Básica e de Professor de Educação

Básica da Polícia Militar.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I 0 a partir de 1º de janeiro de 2013 para os Professores de Educação Básica, de
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que trata a Lei nº 15.293, de 2004;

II - a partir de 1º de fevereiro de 2013 para os Professores de Educação Básica da

Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,

“institui a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e Docência e a Gratificação de Função

de Pesquisa  e  Ensino,  no  âmbito  da  Fundação João Pinheiro,  cria  a  carreira  de

Médico da Área de Defesa Social, institui regime de remuneração por subsídio para a

carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico da Fundação de Educação para

o Trabalho de Minas Gerais, reajusta os valores das tabelas de vencimento básico

das carreiras do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1, 2 e 6,

retorna agora o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.

189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa promover alterações na estrutura remuneratória de

diversas carreiras do Poder Executivo Estadual, por meio de criação de gratificações

e cargos e de concessão de reajustes.

De acordo com a mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado

assevera  que  “tal  iniciativa  tem  como  objetivo  promover  ajustes  à  legislação  de

pessoal em vigor, tendo em vista o seu aprimoramento e a valorização do servidor”.

Conforme  manifestação  desta  Comissão  no  1º  turno,  em  cumprimento  ao  que

determina a LRF, o Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, enviou a esta Casa ofício destacando que “a repercussão

financeira das propostas contidas no referido projeto tem adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e
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com  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias”.  Além  disso,  apresentou  o  impacto

orçamentário-financeiro decorrente da implementação da proposta para os exercícios

de 2012 a 2014.

No que se refere ao enquadramento legal das despesas com pessoal, de acordo

com o Projeto de Lei nº 3.471/2012 - Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de

2013 -, encaminhado a esta Casa Legislativa no dia 28 de setembro de 2012, os

limites  das  despesas  com pessoal  do  Poder  Executivo  para  o  exercício  de  2013

atendem aos ditames legais. Conforme informou a Seplag, os valores referentes ao

impacto  da  proposição  já  estão  previstos  no  projeto  de  lei  orçamentária  para  o

exercício  de  2013,  não  provocando,  portanto,  alteração  no índice  apurado e  não

caracterizando óbice ao acolhimento da proposta.

Saliente-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, § 1º, II,

da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento

de remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa autorização

em seu art. 14.

Ademais, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro  de  2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Nesse  sentido,  destaca-se  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurado  para  a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

No final deste parecer apresentamos a redação do vencido, na qual foram feitas

correções relativas à remissão interna.

No intuito de aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido, a qual

visa esclarecer a forma como se dará a promoção na carreira dos professores da

educação básica.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.500/2012, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 4º do vencido a seguinte redação e suprima-se do art. 41 a expressão

“e o parágrafo único do art. 16 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004”:

“Art. 4º - Fica acrescentado ao art. 16 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a seguinte redação:

'Art.. 16 - (…)

§ 1º  -  A progressão será concedida automaticamente ao servidor,  cumpridos os

requisitos legais.

§ 2º - A promoção será concedida automaticamente ou a requerimento do servidor,

na forma de regulamento, cumpridos os requisitos legais.”.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Lafayette de Andrada - Rogério

Correia.

PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

(Redação do Vencido)

Institui  a  Gratificação  de  Incentivo  à  Pesquisa  e  Docência  e  a  Gratificação  de

Função de Pesquisa e Ensino - Giped -, no âmbito da Fundação João Pinheiro, cria a

carreira de Médico da Área de Defesa Social,  institui  regime de remuneração por

subsídio para a carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico da Fundação de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -,  reajusta  os  valores  das

tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto de Metrologia e Qualidade do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência - Giped

-,  devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma como dispuser  o

regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo de provimento  efetivo  e  aos detentores de

função pública da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia a que se refere o

inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, lotados e em efetivo
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exercício na Fundação João Pinheiro - FJP.

§ 1º - A Giped será atribuída mensalmente aos servidores a que se refere o “caput”,

a partir de 1º de outubro de 2012, e terá como base de cálculo a pontuação por nível

de posicionamento, conforme a tabela constante no Anexo I desta lei.

§ 2º - A Giped será calculada de acordo com a fórmula constante no Anexo II desta

lei  e  será composta de uma parcela fixa e de uma parcela variável,  definidas da

seguinte forma:

I - a parcela fixa equivalerá a 50% (cinquenta por cento) da pontuação relativa ao

nível de posicionamento do servidor, nos termos do Anexo I, correspondendo cada

ponto  a 3% (três  por  cento)  do vencimento  do  grau P do nível  V  da carreira  de

Pesquisador em Ciência e Tecnologia, de acordo com a carga horária do servidor;

II - a parcela variável terá como base de cálculo a parcela fixa, definida na forma do

inciso I,  e  será proporcional  aos resultados obtidos pelo servidor  na Avaliação de

Desempenho Individual  ou  na  Avaliação Especial  de  Desempenho,  bem como na

Avaliação Institucional de Desempenho.

§ 3º - A pontuação por nível de posicionamento para fins do cálculo da Giped será,

a partir de 1º de outubro de 2013, a prevista na segunda coluna da tabela constante

no Anexo I desta lei.

§ 4° - A Giped integrará a remuneração de contribui ção a que se refere o art. 26 da

Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, e s erá incorporada aos proventos

de aposentadoria e às pensões, observado o prazo de percepção estabelecido no

parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 6 4, de 2002.

§ 5º - Para o servidor aposentado com direito à paridade, será considerada, para

fins  do  disposto  no  §  4°,  a  média  aritmética  das  úl timas  sessenta  parcelas  da

gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão.

Art. 2º - Fica instituída a Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino - GFPE -,

devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma  como  dispuser  o

regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo de provimento  efetivo  e  aos detentores de

função pública das carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia e de

Gestor em Ciência e Tecnologia a que se referem, respectivamente, os incisos II e III

do art. 1º da Lei nº 15.466, de 2005, lotados e em efetivo exercício na FJP, nos níveis
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e valores estabelecidos no Anexo III desta lei.

§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” é graduada em quatro níveis, em razão

da complexidade das atribuições, conforme indicadores estabelecidos em decreto.

§ 2° - A GFPE tem denominação formada pela sigla GF PE acrescida de número

cardinal correspondente ao nível de sua graduação.

§ 3° -  O valor de cada GFPE corresponde ao índice G FPE-unitário,  conforme a

graduação em níveis constante no Anexo III.

§ 4º - À FJP é atribuído um quantitativo total de GFPEs-unitários, que corresponde

ao  quantitativo  de  GFPEs  a  que  se  refere  o  Anexo  IV,  multiplicado  pelo  valor

correspondente do GFPE-unitário de que trata a tabela constante no Anexo III.

§ 5° - A gratificação instituída nos termos do “cap ut” terá sua codificação fixada em

decreto e será atribuída por ato do Presidente da FJP.

§  6º  -  A GFPE será  paga cumulativamente  com as  parcelas  remuneratórias  do

cargo de provimento efetivo ou da função pública do servidor e não se incorporará,

para qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo

de qualquer vantagem remuneratória, salvo as decorrentes de adicional por tempo de

serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição da República

nº 19, de 4 de junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias.

§ 7° - Para fins da alteração do quantitativo e da distribuição das gratificações a que

se refere o “caput”, aplica-se o disposto no art. 14 da Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007, no que couber.

Art. 3º - Fica substituído, na tabela constante no item I.2.1 do Anexo I da Lei nº

15.466, de 2005, na linha correspondente à escolaridade do nível III da carreira de

Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  o  termo  “Mestrado”  pela  expressão  “Pós-

Graduação “Lato Sensu” ou Mestrado”.

Art.  4° - O art. 17 da Lei n° 15.293, de 5 de agost o de 2004, fica acrescido do

seguinte § 4°, e o art. 18 da mesma lei, do § 5° a seguir:

“Art. 17 - (…)

§ 4° - A progressão será concedida automaticamente ao servidor.

(...)

Art. 18 - (…)
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§ 5º - O procedimento para a concessão da promoção de que trata este artigo será

estabelecido em regulamento.”.

Art. 5º - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar

na forma do Anexo V.

Art. 6º - O “caput” e o § 2º do art. 18 da Lei nº 20.336, de 2 agosto de 2012, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 - Integram a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei

Complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria

e pensão, as seguintes vantagens percebidas pelos ocupantes de cargo de Professor

de Educação Superior a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 2005:

(...)

§ 2º - As contribuições previdenciárias recolhidas até 3 de agosto de 2012 e que

tiverem sua base de cálculo composta pelas vantagens de que trata o “caput” serão

consideradas para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.”.

Art. 7º - O item I.2 do Anexo I da Lei n° 15.468, d e 2005, que contém a estrutura da

carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, passa a vigorar na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. 8º - Passa a ser remunerado por subsídio, fixado em parcela única, o servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Ensino Médio e

Tecnológico a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de

2005, lotado na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.

Parágrafo  único  -  O  valor  do  subsídio  da  carreira  de  que  trata  o  “caput”  é  o

constante  no  Anexo  VII  desta  lei,  vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,

adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória,

ressalvado o disposto no art. 10.

Art.  9º  -  No  valor  do  subsídio  da  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e

Tecnológico  de  que  trata  o  art.  8° estão  incorporad as  as  seguintes  parcelas

remuneratórias:

I - vencimento básico ou provento básico;

II  -  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;
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III - vantagem pessoal prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

IV -  auxílio-alimentação previsto na Lei  Delegada nº 38,  de 26 de  setembro de

1997;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

nº 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI - vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 2004;

VII - Vantagem Temporária Incorporável - VTI - prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VIII - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX - gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977; e

X - vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único - Além das parcelas previstas no “caput”, o subsídio da carreira de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico incorpora as demais vantagens pecuniárias

a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012, ressalvado o disposto no art.

10.

Art.  10  -  A remuneração  por  subsídio  a  que  se  refere  o  art.  8° não  exclui  a

percepção  de  vantagens  de  natureza  indenizatória  e  das  seguintes  espécies

remuneratórias, nos termos da legislação específica:

I -gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII - parcelas de caráter eventual relativas à extensão de carga horária de que trata

o art. 8º-B da Lei nº 15.468, de 2005;
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VIII - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição da

República, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda à Constituição da República

nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X - gratificação temporária estratégica;

XI - prêmio por produtividade;

XII  -  férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art.  117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art.  11  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei

n° 15.468,  de 2005,  será reposicionado,  em 1° de  ja neiro de  2013,  na tabela de

subsídio  correspondente  às  respectivas  carreira  e  carga  horária  de  trabalho,

observado o disposto no art. 9º desta lei e os seguintes critérios:

I - o nível em que ocorrerá o posicionamento na tabela de subsídio será definido

conforme a escolaridade do servidor em 31 de dezembro de 2012;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor do vencimento básico previsto na tabela constante

no  item  VIII.2.1  do  Anexo  VIII  da  Lei  nº  15.961,  de  30  de  dezembro  de  2005,

acrescido das vantagens incorporáveis ao subsídio, nos termos do art. 9°, a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012.

§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II do “ca put”, o servidor será posicionado,

no mínimo, no grau previsto na tabela de tempo de serviço constante no Anexo VII

correspondente ao seu tempo de efetivo exercício na respectiva carreira até 31 de

dezembro de 2012.

§ 2° - Para aplicação do disposto no § 1º, a contag em de tempo de efetivo exercício

observará os seguintes interstícios:

I - para o servidor com ingresso em cargo da carreira de Professor de Ensino Médio

e Tecnológico a que se refere a Lei n° 15.468, de 2 005, a contagem terá início a partir

da data de início de exercício no cargo para o qual tenha sido nomeado e terminará

em 31 de dezembro de 2012;
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II  -  para  o  servidor  que  teve  o  cargo  transformado  na  forma  da  correlação

estabelecida no item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 15.468, de 2005, a contagem terá

início a partir  da data de início de exercício no cargo transformado que ensejou o

posicionamento  de  que  trata  o  Decreto  nº  44.219,  de  27  de  janeiro  de  2006,  e

terminará em 31 de dezembro de 2012;

III - para o servidor de que tratam os incisos IV e V do art. 7º da Lei Complementar

nº 100, de 5 de novembro de 2007, a contagem terá início a partir da data da primeira

designação para o exercício de função pública, no âmbito da Utramig, formalizada

nos termos da alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, e

terminará em 31 de dezembro de 2012;

IV  -  para  o  servidor  que  passou  para  a  inatividade  em  data  anterior  a  31  de

dezembro de 2012, a contagem terá início na data de início de exercício prevista nos

incisos I, II ou III, conforme a situação do servidor, e terminará na data de vigência da

aposentadoria ou do afastamento preliminar à aposentadoria.

§ 3º  -  À contagem de tempo de efetivo exercício do servidor  de que tratam os

incisos I e II do § 2º será acrescido o período de exercício de função pública, no

âmbito da Utramig, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do

§ 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 4º - O posicionamento na tabela do subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2012, excluídas as parcelas não incorporáveis ao subsídio, previstas no

art. 10 desta lei.

§ 5° -  Quando o valor apurado nos termos do inciso II  do “caput”,  observado o

disposto nos §§ 1° a 4°,  não corresponder a um valo r exato previsto nas tabelas

constantes  no  Anexo  VII  desta  lei,  desprezados  os  centavos,  o  servidor  será

posicionado no grau imediatamente superior.

§ 6° - Caso o valor obtido nos termos do inciso II do “caput”, observado o disposto

nos §§ 1° a 4°, seja superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 7° - A vantagem pessoal de que trata o § 6° corre sponderá à diferença entre a



2203
____________________________________________________________________________

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do “caput”, observado o disposto nos §§ 1° a 5°.

§ 8° - A vantagem pessoal de que trata o § 6° será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas no Anexo VII

desta lei.

§  9° -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicaçã o desta  lei,  carga horária

semanal  de  trabalho  diferente  das previstas  nas tabelas  constantes no  Anexo VII

desta lei, o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

Art. 12 - O disposto nos arts. 8º a 11 aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da

Lei nº 10.254, de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência

os valores aplicáveis à carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, de que

trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005.

Art. 13 - A remuneração do designado nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de

1990, para funções correspondentes às do cargo da carreira de Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005,

terá  como referência  os  valores  constantes  no  Anexo  VII  desta  lei,  observada  a

proporcionalidade em relação à carga horária.

Parágrafo único -  Fica vedado o acréscimo de qualquer  vantagem pecuniária  à

remuneração dos designados de que trata o “caput”,  ressalvadas as previstas nos

incisos I a X do art. 10.

Art. 14 - Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 8º, submetido ao regime

de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo

Estadual,  as  opções  remuneratórias  estabelecidas  na  legislação  específica,

observada, em qualquer hipótese, a vedação à percepção das parcelas incorporadas

na forma do art. 9º.

Art.  15  -  Os valores  dos  subsídios  dos servidores  de  que trata  o  art.  8º  serão

reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de sua

vigência, observado o disposto no parágrafo único.
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Parágrafo  único  -  A  aplicação  do  disposto  no  “caput”  está  condicionada  à

observância do disposto no art. 4° da Lei n° 19.973 , de 27 de dezembro de 2011.

Art.  16  -  O  disposto  nos  arts.  7º  a  15  aplica-se,  no  que  couber,  ao  servidor

alcançado pelo disposto no art. 7° da Lei Complemen tar n° 100, de 2007, ocupante

de cargo da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico.

Art. 17 - Ficam criados cinco mil duzentos e noventa e um cargos da carreira de

Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere a Lei nº 14.695, de 30 de julho de

2003.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos

de Agente de Segurança Penitenciário, previsto no Anexo I da Lei nº 14.695, de 30 de

julho de 2003, passa a ser de dezoito mil seiscentos e cinquenta e seis.

Art. 18 - O “caput” do art. 5º da Lei nº 14.695, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - Fica criada, no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa

Social, com lotação na Subsecretaria de Administração Prisional, a carreira de Agente

de Segurança Penitenciário.”.

Art. 19 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o

seguinte inciso XVII:

“Art.1º - (...)

XVII - Médico da Área de Defesa Social.”.

Art. 20 - Fica acrescentado ao art. 3° da Lei nº 15 .301, de 2004, o seguinte inciso V,

passando o seu inciso I a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Defesa Social, os cargos das carreiras de Auxiliar

Executivo  de  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social,  Analista

Executivo de Defesa Social e Médico da Área de Defesa Social;

(...)

V  -  no  Corpo de Bombeiros  Militar  do  Estado de Minas  Gerais,  os  cargos das

carreiras  de  Auxiliar  Executivo  de  Defesa Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa

Social e Analista Executivo de Defesa Social.”.

Art. 21 - O “caput” do art. 5º da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 5º - A lotação dos cargos das carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social,

Assistente Executivo de Defesa Social, Analista Executivo de Defesa Social e Médico

da Área de Defesa Social nos quadros de pessoal dos órgãos a que se referem os

incisos I e V do art. 3º será definida em decreto e fica condicionada à anuência dos

órgãos envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

- Seplag -, observado o interesse da administração.”.

Art. 22 - Fica acrescentado ao art. 8º da Lei nº 15.301, de 2004, o seguinte inciso

VI:

“Art. 8º - (...)

VI -  doze ou vinte e quatro horas,  a serem exercidas em regime normal  ou de

plantão, para os servidores ocupantes de cargos da carreira a que se refere o inciso

XVII do art. 1° desta lei.”.

Art. 23 - O inciso IV do § 1º e o § 4º do art. 9º da Lei n° 15.301, de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 1° - (...)

IV - para as carreiras de Médico da Área de Defesa Social e de Analista da Polícia

Civil, nas funções de Médico ou Odontólogo:

(...)

§ 4º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico da Área de Defesa

Social  e  de  Analista  da  Polícia  Civil,  no  desempenho  da  função  de  Médico,  a

Residência Médica e os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio

entre o Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB

- e a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à pós-graduação

“lato sensu”.”.

Art. 24 - Fica acrescentada ao item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.301, de 2004, na

forma do Anexo IX desta lei, a tabela de estrutura da carreira de Médico da Área de

Defesa Social.

Art. 25 - Ficam transformados vinte e dois cargos da carreira de Analista Executivo

de Defesa Social, de que trata a Lei n° 15.301, de 2004, lotados na Secretaria de
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Estado de Defesa Social - Seds -, em vinte e dois cargos da carreira de Médico da

Área de Defesa Social.

Art.  26 -  Ficam criados cento e setenta e oito  cargos de provimento  efetivo da

carreira de Médico da Área de Defesa Social, instituída pelo art. 19 desta lei.

Art. 27 - Os cargos correspondentes às funções públicas da carreira de Analista

Executivo  de  Defesa  Social,  a  que  se  refere  a  Lei  n° 15.301,  de  2004,  cujos

detentores, no exercício da função de médico, tiverem sido efetivados em decorrência

do disposto nos arts. 105 e 106 do ADCT da Constituição do Estado, acrescentados

pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam transformados em

cargos da carreira de Médico da Área de Defesa Social.

Parágrafo único -  O quantitativo de cargos de que trata o “caput”  será apurado

quando do posicionamento previsto no art. 30 desta lei.

Art.  28 -  Passam a integrar a carreira de Médico da Área de Defesa Social  os

servidores  efetivados em  decorrência  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  em

exercício da função de médico, cujos cargos estejam lotados na Seds.

Parágrafo único -  O quantitativo de cargos de que trata o “caput”  será apurado

quando do posicionamento previsto no art. 30 desta lei.

Art.  29  -  Os servidores  que passaram para  a  inatividade em  cargo de Analista

Executivo de Defesa Social, na função de médico, e que fizerem jus à paridade serão

posicionados  na  carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  mantidas  as

referências de nível, grau e carga horária utilizadas para pagamento dos proventos.

Parágrafo único - A pensão dos servidores que fizerem jus à paridade e que tenham

desempenhado a função de médico, cujo valor seja correspondente à remuneração

do  cargo de Analista  Executivo  de  Defesa Social,  será  revista  de  acordo  com  o

disposto no “caput”.

Art. 30 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos dos arts. 25, 27 e

28 e o servidor inativo a que se refere o art.  29 serão posicionados, por meio de

resolução conjunta da Seplag e da Seds, na estrutura da carreira de Médico da Área

de  Defesa  Social,  constante  no  item  I.1  do  Anexo  I  da  Lei  nº  15.301,  de  2004,

acrescentado por esta lei.

§ 1º - O posicionamento de que trata o “caput” terá vigência a partir de 1º de janeiro
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de 2013 e dar-se-á no mesmo nível e no mesmo grau em que o servidor estiver

posicionado na carreira de Analista Executivo de Defesa Social em 31 de dezembro

de 2012, observada a escolaridade exigida para o nível  da carreira de Médico da

Área de Defesa Social.

§ 2º - Na hipótese de não possuir a escolaridade exigida para o seu posicionamento

nos termos do § 1º, o servidor será posicionado no maior nível correspondente a sua

escolaridade, no grau cujo vencimento corresponda ao seu vencimento básico ou no

grau imediatamente superior.

§  3º  -  Caso  o  vencimento  básico  percebido  pelo  servidor  seja  superior  ao

vencimento  básico  do  último  grau  do  nível  em  que  for  posicionado,  o  servidor

perceberá a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita

exclusivamente  à  atualização  decorrente  da  revisão  geral  da  remuneração  dos

servidores estaduais.

Art.  31  -  Os  valores  das  parcelas  mensais  remanescentes  dos  contratos

temporários de prestação de serviço de médico celebrados com a Seds, de que trata

a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, terão como referência, a partir  de 1º de

janeiro  de  2013,  a  remuneração do  cargo  de  Médico  da  Área de  Defesa  Social,

correspondente à carga horária prevista no contrato e à escolaridade exigida.

Art. 32 - O inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

I - as constantes no Anexo I, para as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa

Social de que tratam os incisos I a VI e XIV a XVII do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10

de agosto de 2004;”.

Art. 33 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005, o item I.1.4, na

forma do Anexo X desta lei.

Parágrafo  único  -  Aplicam-se  às  tabelas  de  vencimento  básico  de  que  trata  o

“caput” os percentuais de reajuste e as respectivas datas de vigência previstos nos

arts. 16 e 17 da Lei nº 20.336, de 2 de agosto de 2012.

Art. 34 - A tabela constante no item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.301, de 2004,

passa a vigorar acrescida da linha constante no Anexo XI desta lei.
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Art. 35 - Ficam reajustados em 30,23% (trinta vírgula vinte e três por cento), a partir

de 1º de janeiro de 2013, os valores da tabela de vencimento básico da carreira de

Médico Perito, constante no Anexo VII da Lei nº 20.364, de 7 de agosto de 2012.

Parágrafo único - Aplicam-se à tabela de vencimento básico de que trata o “caput”

os percentuais de reajuste e as respectivas datas de vigência previstos nos arts. 16 e

17 da Lei nº 20.336, de 2012.

Art. 36 - Ficam reajustados em 15,92% (quinze vírgula noventa e dois por cento), a

partir  de 1º de janeiro de 2013, os valores de vencimento básico das carreiras de

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e de Analista de Gestão, Metrologia

e  Qualidade,  cujos  cargos  são lotados no Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade do

Estado de Minas Gerais, de que trata o item VIII.3 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de

30 de dezembro de 2005.

Parágrafo único - O disposto no “caput” aplica-se aos servidores inativos que fazem

jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

Art. 37 - O § 2° do art. 6° da Lei Delegada n° 174,  de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 3°:

“Art. 6º - (…)

§ 2º - O percentual de cargos de recrutamento limitado não alcançado nos termos

dos incisos I e II do “caput” poderá ser compensado nos cargos em comissão DAD de

níveis 6 a 11, observado o disposto em regulamento.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão controlará o cumprimento

do disposto neste artigo.”.

Art. 38 - O § 2° do art. 6° da Lei Delegada n° 175,  de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 3°:

“Art. 6º - (…)

§ 2º - O percentual de cargos de recrutamento limitado não alcançado nos termos

dos incisos I e II do “caput” poderá ser compensado nos cargos em comissão DAI de

níveis 24 a 29, observado o disposto em regulamento.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão controlará o cumprimento

do disposto neste artigo.”.
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Art. 39 - O “caput” do art. 4º da Lei nº 17.988, de 30 de dezembro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica instituída a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de

Educação Superior - GDPES -, devida, nas condições estabelecidas neste artigo e na

forma  como dispuser  o  regulamento,  aos  servidores  da  carreira  de  Professor  de

Educação Superior, a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 13 de

janeiro de 2005, em efetivo exercício na Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg -, na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - ou na Fundação

Helena Antipoff - FHA.”.

Art. 40 - Ficam criados mil e trezentos cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Administrativo da Polícia Militar,  instituída pela Lei  nº 15.301, de 10 de

agosto de 2004.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos

da  carreira  de  Assistente  Administrativo  da  Polícia  Militar  passa  a  ser  de  mil

quinhentos e trinta e quatro.

Art. 41 - Ficam revogados o § 2º do art. 8º da Lei nº 15.301, de 2004, e o parágrafo

único do art. 16 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004.

Art.  42  -  Esta  lei  entra em vigor  na data  de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente ao disposto no art. 6° a partir de 3 de agosto de 2012.

ANEXO I

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº..., de … de ... de 2012)

Tabela de Pontuação para Cálculo da Giped

*  -  A tabela  de  pontuação  para  cálculo  da  Giped  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 15.12.2012. 

ANEXO II

(a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

Fórmula para o cálculo da Giped

Giped = parcela fixa + parcela variável

Parcela fixa = 0,5 x P x 0,03 x VB,

sendo:

P: pontuação de acordo com o nível de posicionamento do servidor, nos termos do
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Anexo I;

VB: vencimento básico do grau P do nível V da carreira de Pesquisador em Ciência

e Tecnologia, de acordo com a carga horária do servidor.

Parcela variável = parcela fixa x (0,6 x ADI + 0,4 x AI),

sendo:

ADI: resultado da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de

Desempenho do servidor dividido por 100;

AI: resultado da Avaliação de Desempenho Institucional, decorrente do Acordo de

Resultados, dividido por 100.

ANEXO III

(a que se refere o art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

Tabela de Níveis e Valores das Gratificações de Função de Pesquisa e Ensino

* - A tabela de níveis e valores das gratificações de função de pesquisa e ensino foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012. 

ANEXO IV

(a que se refere o § 4º do art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

Quantitativo de Gratificações de Função de Pesquisa e Ensino na Fundação João

Pinheiro

* - O quantitativo de Gratificações de Função de Pesquisa e Ensino na Fundação

João Pinheiro foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012. 

ANEXO V

(a que se refere o art. 5º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

"ANEXO XLII

(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

* - O Anexo XLII, a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de

abril de 1998, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012. 

ANEXO VI

(a que se refere o art. 7º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 47, 48, 56 e 60

da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005)
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(…)

I.2 - Utramig

Professor de Ensino Médio e Tecnológico

Carga Horária Semanal de Trabalho: 24 ou 30 horas

* - O Anexo I, a que se referem os arts. 1º, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45,

47, 48, 56 e 60 da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 15.12.2012.

ANEXO VII

(a que se referem o parágrafo único do art. 8º, os §§ 5º, 8º e 9º do art. 11 e o art. 13

da Lei nº..., de ... de ... de 2012)

Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico

24 horas

* - A tabela de subsídio da Carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,

carga  horária  24  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.12.2012.

30 horas

* - A tabela de subsídio da Carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.12.2012.

ANEXO VIII

(a que se refere o § 1º do art. 11 da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

Tabela de Tempo de Serviço para Fins de Revisão de Posicionamento na Carreira de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico

* -  A tabela  de Tempo de Serviço para Fins  de Revisão de Posicionamento na

Carreira  de Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 15.12.2012.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 24 da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de

2004)
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I.1. Estrutura das carreiras administrativas pertencentes ao Quadro de Pessoal da

Secretaria de Estado de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais

(...)

Carreira de Médico da Área de Defesa Social

Carga Horária de Trabalho: 12 ou 24 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Médico da Área de Defesa Social, carga horária 12 ou

24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012.

ANEXO X

(a que se refere o art. 33 da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do Grupo de Atividades

de Defesa Social do Poder Executivo

I.1. Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria de Estado de Defesa

Social - Seds - e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG

(...)

I.1.4. Carreira de Médico da Área de Defesa Social

Carga Horária: 12 horas semanais

*  -  A  carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  carga  horária  12  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012.

Carga Horária: 24 horas semanais

*  -  A  carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  carga  horária  24  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012.

ANEXO XI

(a que se refere o art. 34 da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004)

(...)

III.1 -  Atribuições dos Cargos das Carreiras da Secretaria  de Estado de Defesa

Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
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* - O quadro contendo as atribuições dos Cargos das Carreiras da Secretaria de

Estado de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2012.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o DNIT pela  edição da portaria  que vetou  o tráfego de

carretas na BR-356 a partir do trevo do BH Shopping (Requerimento nº 3.775/2012,

do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso ao Sr. Joaquim Barbosa, Ministro do STF, por sua posse no cargo de

Presidente dessa Corte (Requerimento nº 3.836/2012, da Deputada Luzia Ferreira);

de  congratulações com o Inatel  pela  conquista  do  Prêmio  Finep de Inovação -

Região  Sudeste  em  2012,  na  categoria  Instituição  de  Ciência  e  Tecnologia

(Requerimento nº 3.837/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a atleta Renata Furletti pela conquista do tetracampeonato

da categoria sub-19 no XXXIII Campeonato Brasileiro de Squash (Requerimento nº

3.838/2012, do Deputado Tadeu Martins Leite);

de congratulações com o jornal "O Tempo" pela conquista do Prêmio de Direitos

Humanos, na categoria Jornal Impresso, concedido pela Associação Nacional  dos

Magistrados  da  Justiça  do  Trabalho  (Requerimento  nº  3.839/2012,  do  Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de aplauso ao 4º Grupo de Artilharia Antiaérea pelo transcurso de seus 26 anos

(Requerimento nº 3.852/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Academia MC Squash pelo excelente resultado obtido

pelos  seus  atletas  no  XXXIII  Campeonato  Brasileiro  de  Squash,  realizado  em

Fortaleza (Requerimento nº 3.853/2012, do Deputado Tadeu Martins Leite);

de  apoio  ao  Comando da Polícia  Militar  do  Estado de São Paulo em face dos

ataques  sofridos  por  seus  integrantes  em  ações  fomentadas  por  organizações

criminosas que atentam contra policiais (Requerimento nº 3.923/2012, da Comissão

de Direitos Humanos);
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de aplauso aos policias militares lotados no 55º BPM e no 3º BPM que atuaram na

operação que culminou na apreensão de 236 tabletes de maconha no Município de

Pirapora,  pelo  excelente  trabalho  desenvolvido  (Requerimento  nº  3.927/2012,  da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Sgt. PM Dalson Ferreira Victor pelos 20 anos de relevantes serviços

prestados à Polícia Militar e à sociedade mineira, bem como pela brilhante atuação na

operação de abordagem ao Sr. Helenilson Eustáquio da Silva Souza, condenado por

tráfico de entorpecentes (Requerimento nº 3.928/2012, da Comissão de Segurança

Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 47ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/12/2012

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Fred Costa - Entrega de placa - Palavras do Sr. Felipe Ribeiro Silva - Apresentação

artística  -  Palavras  do  Secretário  Eros  Biondini  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dalmo Ribeiro Silva - Fred Costa - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 14h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Conselho  Estadual  da

Juventude pelos 25 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Felipe Ribeiro

Silva,  Presidente  do  Conselho  Estadual  da  Juventude;  Deputado  Federal  Eros

Biondini,  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude;  Bruno  Reis  de

Figueiredo, Conselheiro do Conselho Nacional da Juventude; Gelson Antônio Leite,

Coordenador do Centro de Referência da Juventude da Prefeitura Municipal de Belo
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Horizonte,  representando  o  Prefeito  Marcio  Lacerda;  e  Deputado  Fred  Costa,

representando  o  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,

Deputado Gustavo Perrella.

Registro de Presença

O locutor  -  Gostaríamos de registrar  a  presença da Exma.  Sra.  Letícia  Moraes

Torres,  Subsecretária  da  Casa  Civil,  representando  a  Secretária  da  Casa  Civil  e

Relações Institucionais,  Sra.  Maria Coeli  Simões Pires;  dos Exmos.  Srs.  Emerson

Ferreira Maciel, Prefeito eleito do Município de Soledade de Minas; Nathan Lerman,

Diretor  de  Gestão  Empresarial  da  Prodemge;  Roberto  Rocha  Tross,  Secretário

Municipal de Esporte e Lazer; e Rafael Angeli, Presidente do PTdoB Jovem Minas

Gerais; e da Exma. Sra. Adriana Barbosa, Diretora do Plug Minas.

Neste instante, faremos a leitura de mensagem enviada pelo Exmo. Sr. Senador

Aécio  Neves:  “Caro  Presidente  Dalmo Ribeiro  Silva,  ao agradecer  o  convite  para

participar da reunião especial em homenagem ao Conselho Estadual da Juventude

pelos seus 25 anos de fundação, envio os meus cordiais cumprimentos aos membros

desta Casa e congratulo-me com esse Conselho pelo importante trabalho que vem

desenvolvendo em favor de nossa juventude. Cordialmente, Senador Aécio Neves.”.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

ao cavaquinho pelo músico Eduardo Gontijo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fred Costa

Boa tarde a todos e a todas. Inicio cumprimentando o competente Deputado Dalmo

Ribeiro, meu dileto amigo, par nesta Casa; o Sr. Felipe Ribeiro Silva, Presidente do

Conselho Estadual da Juventude; o Deputado Federal Eros Biondini, Secretário de

Esportes  e  da  Juventude,  que  já  prestou  relevantes  serviços  nesta  Casa  como

Deputado e agora,  como Secretário,  reúne todos os  predicados  para  realizar  um

grande  trabalho  pelo  nosso  Estado,  na  luta  contra  as  drogas  e  na  defesa  do

desenvolvimento  do  esporte  em  Minas  Gerais;  Sr.  Bruno  Reis  de  Figueiredo,

Conselheiro  do  Conselho  Nacional  da  Juventude;  Sr.  Gelson  Antônio  Leite,

Coordenador do Centro de Referência da Juventude da Prefeitura Municipal de Belo
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Horizonte,  representando  o  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Quero

cumprimentar ainda o Dudu do Cavaco, meu amigo, competente músico, e todos os

presentes na pessoa do Gabriel, jovem trabalhador militante político.

Para mim, é especial este momento em que celebramos os 25 anos do Conselho

Estadual da Juventude. Minha militância em movimentos sociais começou no início

da  adolescência,  e  tive  oportunidade  de  participar,  naquela  oportunidade,  do  1º

Conselho Municipal de Juventude e, posteriormente, do Conselho Estadual, de tal

forma que, quando o Deputado Gustavo Perrella veio me falar do seu compromisso e

por consequência da sua ausência na tarde de hoje, lhe agradeci pela oportunidade

de  dividir  este  momento  não  só  de  festividade,  de  aniversário,  mas  também  de

reflexão quanto à necessidade de cada vez mais fomento do Conselho de Juventude

e dos demais conselhos.

Ao longo da história  -  e  o  Deputado Eros não me deixa mentir  -,  teve  início a

organização dos jovens exatamente no movimento da Igreja Católica, movimento este

que,  no  futuro,  acabou  gerando  as  comunidades  eclesiais  de  base,  as  quais

conseguiram  fomentar  tanto  a  organização  da  sociedade  civil  que  surgiram  as

associações  de  bairro.  Concomitantemente,  foram  diversos  movimentos  de

juventude. Talvez aqueles que tenham se destacado mais no nosso país com relação

à cultura e à música foram os dos anos de 1960, marcados pela irreverência, pela

audácia, pela coragem da juventude, com os “hippies”, Bob Dylan e Rolling Stones,

que  acabaram  no  exterior  fazendo  de  Woodstok  um  festival  que  reuniu  450  mil

jovens.

Aqui no Brasil, nos momentos mais importantes da nossa história, os jovens tiveram

uma  importância  transcendental.  No  processo  de  redemocratização  do  País,  lá

estavam milhões de jovens, com coragem e galhardia, tendo muitos deles sacrificado

suas  vidas  em  prol  da  democracia  que  vivemos  hoje  e  que procuramos  exercer

plenamente. Mais recentemente, houve o Movimento dos caras-pintadas, que acabou

por retirar o então Presidente Fernando Collor de Mello com o “impeachment”.

Faço aqui este preâmbulo para provocar a juventude, não apenas os presentes

nesta reunião que, invariavelmente, participam de movimentos sociais organizados e

militam das mais diversas formas, mas também os que nos acompanham pela TV
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Assembleia,  que  participam  efetivamente  daquilo  que  acreditamos  ser  uma

verdadeira transformação social para que, a cada dia, o nosso país seja melhor de se

viver  para  as  crianças  e  para  os  jovens  de  hoje.  Para  que  isso  aconteça,  são

necessárias,  sim,  políticas  públicas.  Dentro  desse  contexto,  os  conselhos  são

fundamentais.  Parece até um paradoxo falar  de juventude e o conselho já ter  25

anos. E isso é motivo de felicitações e comemoração. Estarmos aqui reunidos em

razão do aniversário do Conselho remete-me a uma passagem recente, quando ainda

era  Vereador  em  Belo  Horizonte.  Num  determinado  momento,  um  Vereador

apresentou  um  projeto  -  pasmem,  senhores  e  senhoras  -  para  acabar  com  os

conselhos.

E em uma discussão com um dos signatários dessa proposta, a justificação para

tanto foi exatamente a razão de existir. Ora, os conselhos estão ficando mais fortes, a

sociedade  está  participando,  eles  estão  ficando  cada  vez  mais  propositivos,

fiscalizando,  fomentando políticas  públicas.  E  em um raciocínio  na  contramão da

história, esse parlamentar disse: “E tirando o poder de nós, Vereadores”.

Qual  foi  o  resultado?  Foi  votado  em  1º  turno,  e  tivemos  três  votos  contrários,

somente - o meu e de outros dois parlamentares. Passaram-se 15 dias, e puderam

observar a força que têm os conselhos e a legitimidade de sua representação. Foram

centenas de pessoas que ficaram na Câmara diariamente para demovê-los desse

sentimento,  para  que  então,  no  2º  turno,  pudéssemos  derrotar  essa  famigerada

proposta.

Conselhos  são  fundamentais  na  organização  da  sociedade,  e  o  Conselho  da

Juventude, em especial, vem prestando ao longo desses anos um relevante serviço

ao Estado de Minas Gerais no fomento das políticas públicas para o esporte e, agora,

com o advento de grandes eventos que iremos hospedar. Não me refiro somente à

Copa do Mundo ou à Copa das Confederações, mas poderia citar um grande evento

internacional a ser realizado pela Igreja Católica, em que iremos receber e, se Deus

quiser, mostrar que Belo Horizonte, cidade de 115 anos, é uma cidade centenária que

recebe, acolhe, procura desenvolver tudo o que diz respeito à juventude. Juventude

que também terá um papel fundamental para que possamos vencer a guerra contra

um dos principais males da atual sociedade, que são as drogas.
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Que  nós  nos  unamos  -  conselho,  sociedade,  entusiastas  da  causa,  pessoas

prodigiosas  de  coração  -  pelo  desenvolvimento  do  nosso  Estado,  pelo

desenvolvimento da nossa juventude e para, cada vez mais, fortalecer os conselhos.

Despeço-me parabenizando cada um de vocês que fazem parte dessa história, a

todos os Presidentes que por aqui já passaram exercendo com muita competência o

seu  papel;  parabenizando  o  Governador  Anastasia,  já  que  Minas  Gerais  possui

praticamente 40 conselhos fomentando e colaborando com as políticas públicas do

governo do Estado.

As definições de juventude nos dicionários são diversas, mas uma delas me chama

muito a atenção:  primeiro tempo de algo. No primeiro tempo, geralmente estamos

mais dispostos, com mais energia. Que essa energia seja uma válvula propulsora de

trabalho, de coragem, de sentimento de mudança para uma sociedade melhor para

todos nós neste ano, em uma das definições de juventude. Vou-me despedindo dessa

idade, mas continuo com a mesma vontade, já que tenho 35 anos de idade, para

servir a todas as idades, sobretudo a essa juventude aguerrida e corajosa. Parabéns

a todos vocês.

Entrega de Placa

O locutor  -  Neste  momento,  o  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  representando  o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr.

Felipe Ribeiro Silva, Presidente do Conselho Estadual da Juventude, de placa alusiva

a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Quase 10%

dos jovens brasileiros vivem em Minas Gerais. São cerca de 5 milhões de cidadãos

das  diversas  regiões  do  Estado,  que  contam  com  um  órgão  público  voltado

exclusivamente para atender às suas demandas, garantir seus direitos e provê-las de

oportunidades, em especial a inserção no mercado de trabalho. É esse o trabalho do

Conselho  Estadual  da  Juventude,  responsável  pela  elaboração  e  execução  de

políticas  públicas  que  beneficiem  especificamente  essa  parcela  da  população.  A

entidade torna-se ainda mais relevante se considerarmos que as atividades por ela

desenvolvidas ajudam a preparar aqueles que vão construir o futuro de Minas Gerais.

Ao completar 25 anos de sua criação, o Conselho Estadual  da Juventude recebe

merecida homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.”.
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O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de convidar o Deputado e Secretário

Eros Biondini e o Deputado Fred Costa para nos acompanharem neste ato.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Felipe Ribeiro Silva

Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, combatente parlamentar do Sul de Minas,

nesta oportunidade representando o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro;

Exmo. Sr. Secretário de Esportes e da Juventude, Deputado Eros Biondini; membros

da Secretaria de Esportes e da Juventude; caro amigo Bruno Reis, que representa o

Conselho Nacional  da Juventude;  caro amigo Gelson,  representante  da  Prefeitura

Municipal e Coordenador do Centro de Referência da Juventude, importante parceria

do Conselho com o Governo do Estado; Exmo. Sr. Deputado Fred Costa, coautor do

requerimento  e  jovem  combatente,  podemos  perceber  que,  desde  a  Câmara

Municipal até o Legislativo mineiro, V. Exa. vem sendo um Deputado combatente e

atuante, não só em favor dos jovens, mas também de toda Minas Gerais.

Gostaria de saudar também os escoteiros presentes, os Secretários, amigos, jovens

e  demais  autoridades.  Honra-me  muito  estar  à  frente  do  Conselho  Estadual  da

Juventude, nesta data em que comemoramos seus 25 anos de fundação.

Gostaria  de  agradecer,  primeiramente,  a  confiança  em  mim  depositada  pelo

Governador  Antonio  Anastasia  e,  principalmente,  aos  meus  colegas  conselheiros,

membros  desse  Conselho,  que,  em  suas  ações,  sempre  estão  lutando  pelo  seu

desenvolvimento.  Dessa  forma,  fazemos  do  Conselho  um  espaço  importante  de

interlocução entre a juventude mineira e o governo.

Queria  deixar  registrado  também  o  nosso  reconhecimento  da  importante  tarefa

executada  pelos  ex-Presidentes,  ex-Secretários  de  Esporte  e  Juventude,  que

contribuíram  para  a  evolução  desse  Conselho  tão  importante,  para  incrementar

políticas públicas para a juventude, os quais faço questão de citar: Roberto Tross,

grande  líder  da  juventude,  que  sempre  batalhou  em  prol  da  juventude  buscando

avanços na sua caminhada. Parabéns Roberto Tross e muito obrigado pela parceria

de sempre.

Em nome da juventude mineira, o Conselho Estadual da Juventude agradece as

homenagens ao Deputado Gustavo Perrella, um dos autores do requerimento, e ao
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Deputado Fred Costa, por essa inciativa que marca, mais uma vez, os 25 anos do

Conselho, os quais comemoramos com muita alegria e emoção.

Quero agradecer também ao músico “Dudu do Cavaco”, que é um jovem. Podemos

perceber  que,  para  a  juventude não basta  apenas  a  idade,  é  preciso  dedicação,

conhecimento e a busca dos anseios, dos objetivos e do que se deseja incrementar

para a vida.

O  impactante  e  profundo  engajamento  do  jovem  na  sociedade  brasileira,  com

certeza, começou com o movimento Diretas Já!, que mostrou sua força ao lutar pelos

direitos  do  povo  brasileiro.  Lembrada  como  uma  das  maiores  manifestações

populares já ocorridas no País, o movimento Diretas Já!, capitaneado pela juventude,

mostrou um sinergismo com a sociedade em prol  da volta da democracia.  Pouco

tempo depois, a força jovem se fez presente com o movimento dos Caras-Pintadas,

em que exigiram a saída do ex-Presidente Fernando Collor, o que de fato ocorreu.

Esse foi um importante marco da juventude na história de nosso país.

Em 1984, por meio do Decreto nº 2.700, o governo de Minas instituiu o Conselho

Estadual da Juventude, com a importante função de conduzir as políticas públicas e

estabelecer uma nova relação entre o Estado e a sociedade. Ao reunir governo e

sociedade civil no fortalecimento e na ampliação do debate de questões inerentes às

políticas públicas para jovens, o Conselho se consolida na atualidade como espaço

democrático e como instrumento de mobilização popular e de controle social sobre a

efetividade dessas políticas públicas, representando cerca de 5 milhões de jovens de

todo o Estado.

Meu caro amigo, Secretário-Adjunto Rogério, quero dissertar ainda que a juventude

mineira que esteve reunida em peso, no ano de 2011, com cerca de 25 mil jovens de

todo o Estado, se mobilizou pelas conferências municipais. A II Conferência Municipal

de Juventude, realizada na cidade de Araxá, contou com a presença de 650 jovens,

representantes  de  165 Municípios  mineiros,  e  provou ser  um  espaço amplo  para

debater, coordenar e propagar as ações voltadas para a juventude de nosso Estado.

A Conferência foi um palco de outras proposições importantes, como a criação de

espaço público para apresentações culturais, a fim de que os jovens se apropriem

dos  locais  e  possam  desenvolver  atividades  que  os  aproximem  da  cultura,  sem
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precisar custeá-las.

Será  consolidada  nesta  Capital  a  construção  do  Centro  de  Referência  da

Juventude, cujas obras terão início em 2013. Será uma forte parceria entre o governo

de  Minas  e  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  Tenho  a  certeza  de  que  a  Região

Metropolitana muito irá se enriquecer com a construção desse centro, que beneficiará

todos os jovens da Região Metropolitana.

Com a sanção do Projeto de Lei nº 3.077, que está sendo debatido nesta Casa,

iremos ampliar ainda mais a participação do jovem em nossa sociedade, por meio da

criação  de  mais  conselhos  municipais.  Queremos  a  interiorização  das  políticas

públicas da juventude para ampliar a participação dos conselhos municipais, tendo

em  vista  a  importância  de  trazermos  os  jovens  do  interior  para  mais  perto  dos

debates e da elaboração de políticas públicas para a juventude de nosso Estado.

Destaco a  presença  do  nosso  Prefeito,  Emerson,  de  Soledade  de  Minas.  Com

certeza, traremos de sua cidade para debater conosco as elaborações e proposições

das políticas públicas voltadas para a juventude.

O  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  últimos  anos,  tem  avançado

substancialmente nos programas voltados para as políticas públicas da juventude,

tais como a construção do Plug Minas, do Point Barreiro e a execução do Poupança

Jovem  e  do  Fica  Vivo.  Também  receberemos,  em  2013,  a  Jornada  Mundial  da

Juventude.

Minha cara amiga Adriana, Diretora do Plug Minas, quero destacar que o Centro de

Formação e Experimentação Digital, cujas ações são acompanhadas e fiscalizadas

pelo Conselho, proporciona aos jovens que estudam em alguma escola pública da

Região Metropolitana a participação em atividades nas áreas da cultura digital, arte,

empreendedorismo e idiomas,  auxiliando-os a construir  um caminho e colocar  em

prática o seu direito à educação e à participação na vida cidadã. Destaco também a

nossa Conselheira Ana, que é uma das Diretoras do Plug Minas. Ela tem realizado

um grande trabalho.

No  Poder  Legislativo,  podemos  citar  o  Parlamento  Jovem,  programa  que,  em

parceria com a PUC Minas, traz os jovens para a participação política e social, evento

muito  bem  conduzido  pela  Escola  do  Legislativo.  Parabenizo  o  Presidente  desta
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Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  pelo  pioneirismo  nesse  programa,  que  tem  tido

visibilidade nacional, sendo um dos Parlamentos mais importantes para a construção

juvenil.

A Subsecretaria de Juventude, que tem à sua frente o Subsecretário de Juventude,

Gabriel Azevedo, tem desempenhado um papel fundamental, de extrema importância

para a aproximação desses jovens mineiros, para a comunicação e implementação

das  políticas  públicas.  Com  essa  parceria  entre  a  Secretaria  de  Esportes  e

Juventude, a Subsecretaria de Juventude e o Conselho Estadual de Juventude, tenho

certeza, os jovens só têm a ganhar.

Com 25 anos de funcionamento, queremos continuar organizando a participação da

juventude  nos  programas  do  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Estamos

preparando  um mapeamento  de  todas  as  entidades  juvenis  do  Estado,  para  que

possamos trabalhar de forma conjunta para o desenvolvimento dos nossos jovens,

dos  nossos Municípios,  do  nosso Estado e  do  nosso país.  Com isso  traremos a

representatividade de  jovens  para  um debate,  um  diálogo sadio,  para  que juntos

possamos construir uma verdadeira juventude em rede no Estado de Minas Gerais,

que seja pioneira nesse aspecto.

Com o intuito  de  termos  uma ferramenta  transparente,  com linguajar  simples  e

direto,  criamos  uma “fanpage”  no  Facebook,  onde jovens  do mundo todo podem

acompanhar as nossas ações, viabilizando, assim, um canal aberto de comunicação

com os jovens do Estado e do mundo inteiro.

Em março de 2013 iremos realizar o Fórum Mineiro de Gestores da Juventude, que

visa qualificar os gestores de juventude municipais e, em outubro de 2013, iremos

realizar a III Conferência Estadual de Juventude, oportunidade em que os jovens do

nosso Estado poderão debater, dialogar e acompanhar as ações de políticas públicas

para a juventude.

O  papel  do  Conselho  é  trabalhar  com  todas  as  entidades  jovens,  buscando  o

avanço das políticas públicas voltadas para a juventude. O incentivo à participação

dos jovens parte da perspectiva de que a juventude não é simplesmente a geração

futura, mas sim uma geração que pode e deve colaborar com a sociedade em que

vivemos.
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É preciso vencer barreiras culturais e avançar ainda mais. A juventude foi e sempre

será o principal  agente de transformação da sociedade brasileira,  contribuindo de

modo positivo na criação e propagação de novos paradigmas, como a ocupação dos

espaços políticos formais da verdadeira democracia representativa.

Quero consignar, uma vez mais, ao eminente Governador Prof. Antonio Anastasia

meus sinceros agradecimentos pela especial atenção com que tem tratado em seu

governo a questão das políticas públicas da juventude, priorizando a construção de

propostas importantes que são debatidas com os jovens, visando valorizá-los ainda

mais, inseri-los no mercado de trabalho e oferecer importantes e valiosos pontos para

a valorização de cada um de nós.

Quero destacar a honrosa presença do Secretário de Esportes e da Juventude, o

jovem Deputado Federal Eros Biondini, que assumiu a Pasta agora e manifestou sua

reiterada  disposição para  que  a  juventude  mineira  tenha  um  foco engajado  e  se

destaque no cenário nacional.

Quero  encerrar  minhas  palavras,  motivado  pela  forte  emoção  de  ocupar  pela

primeira  vez  esta  tribuna,  na  qualidade  de  Presidente  do  Conselho  Estadual  da

Juventude, reafirmando a todos a minha grande disposição de continuar a percorrer

toda a nossa Minas Gerais em busca de propostas e debates com a nossa juventude

corajosa, imprescindível para a construção da história de nossa Minas Gerais. Este

espaço que temos hoje no Parlamento é muito importante. Agradeço mais uma vez

ao  Deputado  Fred  Costa.  Estamos  conquistando  espaços,  debatendo  com  a

juventude.  A  grande  presença  de  autoridades  e  representantes  de  entidades

partidárias  e  juvenis  demonstra  que  a  juventude  mineira  está,  sim,  engajada  na

construção de uma sociedade mais justa e fraterna para todos os nossos jovens.

Agradeço  também  à  minha  família,  que  está  aqui  presente.  Muito  obrigado  pela

companhia de sempre. Desejo a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, repleto

de  realizações  não  só  para  a  juventude,  mas  também  para  toda  a  sociedade

brasileira. Muito obrigado.

Apresentação Artística

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  assistir  à  apresentação  de  dança  do

Coletivo  3  do  Núcleo  Valores  de  Minas  do  Plug  Minas  -  Centro  de  Formação  e
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Experimentação  Digital  -,  com  as  jovens  Aline  Caroline  Souza  Mathias,  Amanda

Caroline  dos  Santos,  Bruna  Silva  Lemos  Barbosa,  Débora  Carneiro  de  Andrade,

Pollyana Oliveira do  Carmo,  Sarah Joyce Teixeira Silva Guedes e Mariana Nayra

Batista Silva, com a música “Sacudir e despertar”.

- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Secretário Eros Biondini

Boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma alegria muito grande poder ocupar

esta  tribuna,  onde  estive,  por  muitas  vezes,  para  defender  causas  e  bandeiras

importantes não só para a nossa juventude, mas também para o nosso Estado e o

nosso país. Recordo-me com saudade dos tempos em que vivi aqui, na Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, lugar onde iniciei minha vida pública.

Cumprimento o meu querido Deputado Dalmo Ribeiro Silva, meu colega desta Casa

que  hoje  preside  esta  importante  solenidade;  também  o  colega  e  companheiro

Deputado Fred Costa; meu querido amigo Bruno Reis de Figueiredo, que representa

o Conselho Nacional da Juventude; Gelson Antônio Leite, que representa a Prefeitura

de Belo Horizonte; meu caro Felipe Ribeiro Silva, Presidente do Conselho Estadual.

Hoje ele também se torna uma figura que representa esse Conselho e todos os seus

membros.  Na  sua  pessoa,  cumprimento  todos  os  membros  do  atual  Conselho

Nacional da Juventude.

Quero cumprimentar também o Roberto Tross, Secretário Municipal de Esporte e

Lazer de Belo Horizonte; todos os que estão aqui e trabalham na Prefeitura de Belo

Horizonte  e  em  outras  Prefeituras;  o  Prefeito  que  foi  mencionado;  o  Secretário

Rogério Romero;  o Subsecretário  Gabriel;  a Subsecretária  Letícia,  que representa

aqui a Casa Civil, em cuja pessoa cumprimento meus colegas servidores do Estado.

Com muito carinho, cumprimento todos os que são colaboradores como eu e servem

no  Estado;  todos  os  seguimentos  da  juventude  aqui  representados;  de  maneira

especial,  os  presidentes  das  juventudes  partidárias,  que  também,  com  carinho,

aceitaram nosso convite; a imprensa e os nossos amigos que nos acompanham pela

TV Assembleia de todos os lugares de Minas Gerais,  porque,  em cada rincão de

Minas,  com certeza existe um grupo de jovens, um conselho de jovens ou algum
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movimento juvenil nos acompanhando agora.

Em poucas palavras, quero dizer que me sinto privilegiado, orgulhoso e honrado por

participar hoje desta solenidade. Hoje sou Secretário de Esportes e da Juventude,

Pasta que agora absorve também a Subsecretaria de Política sobre Drogas e com a

qual tenho muita afinidade, já que -  sendo muito transparente e sincero - tive um

momento  crucial  em  minha  juventude.  Graças  a  movimentos  organizados  de

juventude, que eram responsáveis pela transformação da sociedade, não obstante

toda a irreverência própria da juventude, e tinham também responsabilidade social

com seus semelhantes, graças a organizações como essas do Conselho Estadual da

Juventude, pude ter uma mão estendida no momento em que corria o risco de me

tornar  um  dependente  químico.  Por  isso,  para  mim,  o  protagonismo  juvenil  na

construção da atual sociedade é importante para as conquistas do nosso Estado e do

nosso país. Isso é muito claro, é óbvio, e acho que não é segredo para nenhum de

vocês,  que  são,  tão  melhores  do  que  eu,  conhecedores  de  todo  o  trabalho

desenvolvido não só pelo Conselho e pela juventude na construção da sociedade.

O que passou deixou marcas que hoje conseguimos ver na história, nos livros e foi

consequência do que vivemos e compartilhamos. Quero aqui deixar um desafio para

todos, porque os anos vindouros, o que vamos contemplar, acredito, não se compara

com o que já vivemos até agora.

Como foi bem dito aqui - e não quero ficar repetindo - teremos, no ano que vem, um

grande evento que ultrapassa os limites de instituições como a Igreja Católica e a

Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil:  a  Jornada  Mundial  da  Juventude.  Já

participei  de  várias  edições  desse  evento  e,  no  ano  passado,  estive  em  Madri

representando a Câmara Federal ao lado do Gabriel, que representava na ocasião o

Governador  Anastasia  e  o  governo  de  Minas.  Essa  jornada  será  um  grande

acontecimento ecumênico de formação de agentes da paz mundial e dela participam

inúmeros movimentos.  Praticamente todos os continentes estão presentes em um

momento ímpar para interagirmos e gerarmos intercâmbios.

Para  essa  jornada  mundial  ser  realizada  no  Brasil  no  ano  que  vem,  houve

necessidade de uma grande mobilização dos jovens brasileiros, ao mesmo tempo em

que  houve  um  reconhecimento  internacional  da  postura  dos  jovens,  das
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necessidades dos jovens brasileiros. Teremos no ano que vem 4 milhões de jovens

reunidos no Rio de Janeiro; em média, em torno de 50 mil jovens de outros países

farão as pré-jornadas e encontros mundiais  de segmentos juvenis aqui  em Minas

Gerais, o que é um grande desafio e uma grande conquista também para nós. Não

era pela logística, pela infraestrutura, muito certa a escolha do Brasil para sediar a

jornada, mas isso foi uma conquista, da qual, aliás, tenho a alegria de ter participado.

Além da Jornada Mundial da Juventude,  tantos outros eventos serão realizados e

terão  no  seu  centro  a  presença  de  jovens  atletas,  paratletas.  Por  isso  hoje  a

relevância dos 25 anos do Conselho Estadual  da Juventude. Todos, mais do que

festejar, precisamos nos engajar nessa responsabilidade.

Lembro-me de quando meus pais fizeram 25 anos de casados. Foi uma grande

festa. Havia fotografias deles saindo do carro no dia do casamento. Eles olhavam

para trás e se viam ali, bem novinhos. Era contada ali a história dos seus 25 anos de

casados;  porém,  naquele  dia  também  trocaram  as  alianças.  Até  os  25  anos  de

casados,  era  uma,  e  trocaram-na  como quem  quer  renovar  compromissos  e,  ao

mesmo tempo, aceitar novos desafios.

Hoje vejo o bom trabalho realizado na Secretaria de Esporte, tão bem conduzida

pelo Secretário Rogério Romero, a quem quero parabenizar de maneira especial. É

uma alegria  estar  agora  ao  seu  lado  conduzindo  os  trabalhos  de  secretaria  tão

importante para os próximos anos.

Tenho a consciência de que, comemorando e vivendo essa história bonita, devemos

também nos engajar dentro dos grandes desafios que temos diante de nossos olhos.

Somos pessoas reconhecidas hoje pelo trabalho realizado, mas também devemos ser

cobrados pelos grandes desafios que temos diante de nós.

Hoje  temos  irmãos  nossos,  semelhantes  nossos  que  estão  completamente

perdidos. Precisamos, pois, ampliar, melhorar, se for o caso, transformar as nossas

políticas  públicas  de  juventude  para  alcançar  aqueles  que  até  agora,  por  algum

motivo, não alcançamos. Realmente, nesses 25 anos, é o grande desafio que temos

pela frente.

Deixo  o meu abraço a  todos os membros do Conselho.  Só estou  hoje na  vida

pública, querido Fred Costa, porque fui despertado nos movimentos de jovens, como
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voluntário  nas  comunidades  terapêuticas  na  minha  juventude,  nas  casas  de

atendimento a jovens portadores de aids e de câncer. Aqui e fora do Brasil, percebi

que realmente o protagonismo de nós, jovens, é determinante para gerar esperanças

para nossas famílias e para a nossa sociedade. É por isso mesmo que um dia fui

lembrado para ser candidato a Deputado Estadual, depois a Deputado Federal e hoje

tenho a honra de estar num posto de serviço tão importante que é a Secretaria de

Esportes e da Juventude.

Meu reconhecimento, meu respeito a todos do Conselho, ao Conselho, aos que

construíram a história dos 25 anos e a minha mão estendida para colaborar para,

com mais 25 anos, podermos aqui voltar com frutos maduros nas nossas mãos.

Deus abençoe todos vocês. Sinto-me honrado. Mais uma vez friso a honra de poder

ocupar esta tribuna como um jovem, se me permitem, que também, como vocês, quer

lutar por um mundo melhor. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Exmo. Sr. Eros Biondini, Secretário de Esportes e da Juventude,

Deputado Federal  e caríssimo amigo, com quem tivemos longa convivência neste

Parlamento mineiro. A volta de V. Exa. a esta Casa para a comemoração dos 25 anos

do Conselho da Juventude é uma enorme satisfação. Ficamos muito felizes com a

presença de V. Exa., que agora está à frente da Secretaria. Quero saudar também o

caríssimo amigo Bruno Reis  de Figueiredo,  Conselheiro do Conselho Nacional  da

Juventude, que tanto tem se destacado em Brasília na defesa da juventude mineira; e

o  Gelson  Antônio  Leite,  Coordenador  do  Centro  de  Referência  da  Juventude  da

Prefeitura de Belo Horizonte, que aqui representa o Prefeito Marcio Lacerda e a quem

quero parabenizar pelo extraordinário trabalho que tem feito junto à juventude belo-

horizontina.  Destaco  também  a  presença  do  coautor  do  requerimento,  Exmo.  Sr.

Deputado  Fred  Costa,  que,  vindo  da  Câmara  Municipal,  é  uma das  mais  gratas

revelações do Parlamento mineiro, onde, em um grande momento da sua história

política,  tem presença constante  e  trabalha  com enorme dedicação na defesa do

povo mineiro. Parabéns pela homenagem que V. Exa. faz ao Conselho e por suas

frequentes manifestações neste Plenário em favor do jovem de Minas Gerais. Quero
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saudar também o querido Felipe Ribeiro Silva, Presidente do Conselho Estadual da

Juventude, e, na sua pessoa, todos os membros do Conselho, agradecendo muito a

honrosa presença neste Parlamento. Permitam-me saudar a Secretária Letícia e os

Secretários  Roberto  Tross,  Rogério  e  Gabriel,  jovens  que  aqui  se  encontram,

agradecendo a participação de todos. Faço um registro especial ao querido amigo Dr.

Nathan  Lerman,  Diretor  Executivo  da  Prodemge,  sempre  participativo.  Faço  uma

saudação  ao  grupo  de  escoteiros,  agradecendo  a  honrosa  presença  -  é  muito

importante  ver  jovens  participando  de  momentos  como  este,  particularmente  os

escoteiros, que têm papel primordial para a juventude na defesa da dignidade de

todos os jovens.  Agradeço ainda a  presença da Aline,  da Amanda,  da  Bruna,  da

Débora,  da  Sarah,  da  Pollyana  e  da  Mariana,  do  Centro  de  Formação  e

Experimentação  Digital,  que  nos  trouxeram  esse  belo  espetáculo  “Sacudir  e

Despertar”.  Saúdo todos os presentes, agradecendo, mais uma vez,  em nome do

Presidente Dinis Pinheiro, a honrosa presença dos senhores e das senhoras nesta

tarde.

A mensagem do nosso Presidente é a que segue. (- Lê:)

“Vista ora como problema, ora como salvação de nosso país,  a juventude, que,

muito além dos clichês, representa nosso futuro - incluindo os sonhos, as dificuldades

e os  desafios  à  espera  do  Brasil  -,  é  fundamental  para  a  prática  da  democracia

participativa.

Paralelamente  ao  seu  potencial  inovador  e  à  sua  capacidade  de  absorver

mudanças  e  de  rapidamente  reagir  a  elas,  essa  camada  numerosa  de  nossa

população está também exposta a muitas adversidades. Exemplificando, a cada dois

desempregados  entre  nós,  um  é  jovem  e,  entre  os  que  trabalham,  uma  parte

considerável  está  na  informalidade.  Em  relação  aos  acidentes  de  trânsito  e  aos

homicídios, os jovens são os que mais morrem e os que mais matam, constituindo a

maioria da população carcerária. Mais de 25% das adolescentes entre 15 e 19 anos

já são mães, e mais de 1 milhão de jovens não estudam nem trabalham. Na área

rural,  há  mais  de  1  milhão  de  jovens  analfabetos,  uma cifra  preocupante.  Novos

arranjos familiares têm ocorrido na nossa vida coletiva, em decorrência da iniciação

precoce da sexualidade. Essa iniciação, antes de representar uma passagem efetiva
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para a vida adulta,  consiste numa experiência marcada pela incerteza, pois não é

acompanhada,  geralmente,  da  independência  econômica,  o  que  gera,  em

consequência,  novas  necessidades  no campo da saúde e  dos  direitos  sexuais  e

reprodutivos.

Assim, jovens casais criam os filhos na casa de seus pais ou não moram juntos,

evitando  assumir  as  responsabilidades  características  do  mundo  adulto,  o  que

interfere  tanto  no  seu desenvolvimento  educacional  quanto  no  de  seus  filhos.  Ao

mesmo tempo, grupos de jovens negros, indígenas e de orientação sexual diversa

buscam  afirmar  seus  próprios  direitos.  Trata-se  de  uma  geração  que  vivencia

intensamente  a  disseminação  das  novas  tecnologias  de  informação  e  de

comunicação, preocupando-se com os riscos ambientais. Está também visceralmente

exposta à truculência do tráfico de drogas ilícitas e à violência policial, sobretudo nas

camadas mais pobres.

Por  isso é importante a organização e a participação política da juventude, que

deve se preparar para enfrentar os problemas sociais que afetam todas as gerações,

bem  como  precisa  estar  apta  para  criar  novas  bases  para  o  desenvolvimento

econômico. Cabe, portanto, à sociedade brasileira refletir sobre a atenção a ser dada

a essa importante faixa populacional, diante dos obstáculos com que convive e de

seu  potencial  de  realizações  futuras.  Esse  quadro  de  enorme  complexidade

evidencia,  segundo  os  movimentos  organizados  da  juventude,  a  necessidade  de

políticas públicas específicas.

Criado  há  25  anos,  o  Conselho  Estadual  da  Juventude  vem  expandindo,

paulatinamente,  suas  ações  para  melhorar  a  realidade  dos  jovens  em  todos  os

Municípios mineiros, garantindo seus direitos e oportunidades, sobretudo para sua

inserção no mercado de trabalho. O Conselho vem sendo um parceiro importante da

Assembleia Legislativa, tendo em vista a valorização das novas gerações e de nossa

aposta  em  seu  futuro.  Entre  as  ações  desenvolvidas  por  esta  Casa,  muitas  em

parceria com o Estado, está a permanente contribuição à melhor formação dos jovens

cidadãos por meio de projetos, como o Expresso Cidadania e o Parlamento Jovem,

que oferecem aos envolvidos  ações participativas e autênticas vivências  políticas.

Nossa preocupação em combater o “crack”, droga que se alastra em todos os meios
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sociais, significa, sim, um grande compromisso com a saúde pública, pois se trata de

uma questão que envolve, em especial, nossos adolescentes. Conscientes da grande

importância para Minas Gerais do Conselho Estadual da Juventude, celebramos esse

momento de sua história certos de que sua influência deve contribuir para melhorar,

cada vez mais, os índices econômicos e sociais de nosso Estado”.

Quero  parabenizar,  particularmente  os  que  foram  jovens,  por  esse  importante

momento  que  estamos  vivendo.  Hoje  temos  esse  olhar  no  futuro,  um  futuro

promissor, estando nas mãos dos jovens, com certeza, o desenvolvimento deste país

e de nosso Estado. É tão bom haver  participação dos jovens na política, na vida

social, porque a inteligência do jovem está afeita à realização de grandes projetos.

Neste instante em que o Conselho celebra um momento importante e histórico para

Minas,  seus  25  anos,  queremos  também  abraçar  todos  vocês,  caríssimos

Conselheiros, amigos, jovens. E faço muita questão de destacar a participação de

cada  um  de  vocês  na  construção  deste  país,  da  cidadania,  da  dignidade,  da

autoestima, ressaltando sempre, com certeza, o desenvolvimento de cada um e, por

que não dizer, a família dos jovens, que tanto participa ativamente da construção de

cada filho, de cada membro da unidade familiar. Por meio dessa juventude corajosa

que há em Minas, tenho certeza de que elaboraremos políticas públicas para garantir

o desenvolvimento e a paz social de nosso Estado e de nosso país.

Parabéns a todos vocês. A Assembleia Legislativa neste momento felicita  todos

aqueles que puderam, ao longo desses 25 anos, participar, dar um pouquinho de si

para  o  Conselho  alcançar  25  anos  com  a  mesma  dignidade  que  aqui  estamos

comemorando.  Com  certeza  estaremos,  muito  em  breve,  dentro  de  25  anos,

comemorando  o  cinquentenário  do  Conselho  em  Minas  Gerais.  Parabéns,  muito

obrigado a todos, em nome do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Requerimento  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  aprovação  -  2ª  Fase:

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.960/2012;  aprovação  -  Votação,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.961/2012;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.782/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1 -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 2.789/2012;  aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.819/2012;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.869/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2012; não recebimento de emenda do Deputado

Sargento Rodrigues; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.226/2012; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.318/2011;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; leitura e

votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.525/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;  prejudicialidade  do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.669/2011; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 a 4 e 6; prejudicialidade da

Emenda nº 5 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.811/2012; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1; declaração de voto - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.077/2012; requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

aprovação  do  requerimento  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.278/2012; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.392/2012;

aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.461/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;

votação do Substitutivo nº 3; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2 -
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.522/2012; aprovação com a Emenda

nº 1 - Registro de presença - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.587/2012;

requerimento  do  Deputado  Gilberto  Abramo;  questão  de  ordem;  suspensão  e

reabertura  da  reunião;  discurso  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada;  votação  do

requerimento; rejeição; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação  da  votação;  questões  de  ordem;  existência  de  número  regimental  para

votação;  questões  de  ordem;  renovação  da  votação  do  requerimento;  rejeição;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;

prejudicialidade do requerimento; discurso do Deputado Gilberto Abramo; questão de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz -  Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel -  Célio  Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

1ª Parte

Ata

-  O  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário,  procede  à  leitura  da  ata  da  reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que

solicita tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 1.639/2011.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente -  Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência vai

passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de  Lei  nºs  78,  728,  767,  877,  897,  1.369,  1.449,  1.505,  1.554,  2.093,  2.253  e

2.352/2011, 3.152, 3.250, 3.251, 3.452, 3.474, 3.527, 3.538 e 3.606/2012 e o Projeto

de Resolução nº 3.628/2012, apreciados na ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em

que  solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  24/2012  seja  apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.960/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.961/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.961/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.782/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Timóteo  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.782/2012 na forma do

vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.789/2012,  do  Deputado  Romel

Anízio, que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 8.392, de 30/12/82,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, por doação, ao Município de Campo

Florido o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.789/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.819/2012,  do Deputado Antônio

Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacuí o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos,  encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei n° 2.819/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.869/2012,  do Deputado Antônio

Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guaranésia o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.869/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2012, do Deputado Sargento

Rodrigues, que altera o inciso I do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5/1/2012, que dispõe

sobre  o  sistema de  ensino  da  PMMG  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art. 284, do

Regimento  Interno,  deixa  de  receber  a  seguinte  emenda  por  constituir  matéria

prejudicada:

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.004/2012

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais regulamentarão em até noventa dias, a contar da

data da publicação desta lei, a jornada de trabalho das carreiras de que trata a Lei nº

5.301, de 1969, estipulando a carga horária mínima e máxima.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2012.

Sargento Rodrigues

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.004/2012 na forma do
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vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.226/2012, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.580, de 16/8/2011, a permutar

o imóvel que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.  Em votação,  o projeto.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.318/2011, do Governador do Estado,

que obriga estabelecimentos de serviços de saúde e estabelecimentos de serviços de

interesse da saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios

da  Rede  de  Atenção  à  Saúde  da  Gestante  afixado  em  local  de  fácil  acesso.  A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Saúde  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  a

Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Justiça,  e  a  Emenda  nº  2,  que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e a Emenda nº 2, da Comissão de

Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Votação das Emendas nºs 1 e

2.

O Deputado Gilberto Abramo - A leitura das emendas, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Mesmo  considerando,  Deputado  Gilberto  Abramo,  que  as

emendas  já  foram  publicadas,  a  Presidência  abrirá,  neste  caso,  uma exceção  e

solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura das Emendas nºs 1 e 2.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê a Emenda nº 1, publicada na edição

de 11/7/2012, e a Emenda nº 2, publicada na edição de 15/11/2012.)

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas nº 1 e 2. As Deputadas e os Deputados

que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.318/2011 com as Emendas nºs

1 e 2. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.525/2011, do Deputado Marques
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Abreu,  que  dispõe  sobre  o  funcionamento  das  instituições  asilares  privadas.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da

Comissão do Trabalho, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  2.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 2.525/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão do

Trabalho.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.669/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro  Silva,  que  institui  o  Polo  Fruticultor  de  Morango  do  Setor  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Política  Agropecuária  opina  pela  aprovação do projeto  na  forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão

de Política Agropecuária, e a Emenda nº 6, que apresenta; e pela rejeição da Emenda

nº  5,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo

emendas.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em  votação,  as  Emendas  nºs  1  a  4  e  6.  As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda nº 6, fica prejudicada a Emenda nº

5. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.669/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1,  com  as  Emendas  nºs  1  a  4  e  6.  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.811/2012,  do  Deputado  Doutor
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Wilson Batista, que assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao

tratamento  para  a  procriação  medicamente  assistida  por  parte  dos  pacientes  em

idade  reprodutiva  submetidos  a  tratamento  de câncer  no Estado.  A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta.  A Comissão  de  Saúde  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1,  da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1,  da Comissão de

Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em  votação,  a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 2.811/2012 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Saúde.

Declaração de Voto

O Deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, a importância desse projeto é

que,  com  o  avanço  hoje  do  tratamento  do  câncer,  é  possível  a  muitos  jovens

submetidos a esse tratamento tornarem-se curados. Mas, como consequência desse

tratamento,  surgem  complicações  às  vezes  irreversíveis,  principalmente  para  os

pacientes jovens que são submetidos a quimioterapia e radioterapia. Muitos deles se

tornam  inférteis.  E  quando  não se  tornam inférteis,  ficam  com lesões  sérias  nas

células, no DNA das células reprodutoras. Então, como recomendação da Associação

Americana de Oncologia, é consenso e faz parte do consentimento que, antes de se

iniciar qualquer tratamento para câncer em pacientes jovens, eles sejam encorajados

a fazer a coleta de seus gametas para que, pelo avanço da medicina, essas células

se tornem viáveis,  saudáveis,  criopreservadas durante anos.  Quando um paciente

jovem  virar  essa  página  sombria  de  enfrentamento  do  câncer  e  se  curar,  novos

horizontes surgirão na vida deles, comuns a todo cidadão, como trabalhar, estudar e

ter filhos. Por isso a importância de eles fazerem a coleta desses gametas. Após a

cura da doença, eles poderão ter filhos. Isso é de uma dimensão incontestável. Hoje
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o  SUS  não  garante  aos  pacientes  jovens  esse  avanço  da  medicina,  que  é  a

reprodução  humana  para  pacientes  submetidos  ao  tratamento  de  câncer.  Esse

projeto é para que esses pacientes tenham acesso e garantia a esse tratamento no

âmbito do SUS. Um tratamento como esse custa em torno de R$3.000,00, e muitos

de nossos pacientes não têm condições de pagá-lo. Além disso, ele é feito somente

em clínicas particulares. A pretensão do nosso projeto é que os pacientes jovens, em

idade  reprodutiva,  em  idade  fértil,  possam  ter  garantida  a  sua  fertilidade  com  a

técnica  da  criopreservação de  suas células  reprodutoras e  a  reprodução  humana

assistida, após ter concluído seu tratamento e obtido a cura. Agradeço a todos os

Deputados  a  tramitação  desse  projeto  e  sua  aprovação  em  Plenário,  aqui  na

Assembleia Legislativa.

O Sr.  Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.077/2012, do

Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 94, de 23/1/2003, que dispõe

sobre o Conselho Estadual da Juventude e dá outras providências. A Comissão de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração

Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração

Pública. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita o

adiamento  da  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº  3.077/2012.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.278/2012, do Deputado Zé Maia, que

dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas para realizar exames

de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para

dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de

categoria  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração  Pública  opina  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Administração
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Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.392/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.401, de 28/9/2009, que autoriza o Poder Executivo a conceder

subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do  sistema

prisional do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto

com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  As  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto, com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 3.392/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.461/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 15.293, de 5/8/2004, que institui as carreiras dos Profissionais de

Educação Básica do Estado, e a Lei nº 15.301, de 10/8/2004, que institui as carreiras

do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo. A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3, que apresenta, e pela

rejeição dos Substitutivos  nº 1, da Comissão de Justiça,  e nº 2,  da Comissão de

Administração  Pública.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

solicitei  a  discussão  deste  projeto,  porque  é  importante  para  milhares  de

trabalhadores  e  trabalhadoras  da  educação  de  Minas  Gerais.  Ele  trata  da

regulamentação  da  jornada  de  trabalho  da  educação  básica  dos  professores  e

demais trabalhadores da educação. Essa regulamentação da jornada de trabalho dos

educadores, trabalhadores da educação, Deputada Maria Tereza Lara, que é também

professora do Estado e conhece bem a realidade, é uma vitória importante obtida
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com a lei federal que estabeleceu o piso do magistério. Ao estabelecer o valor do piso

do magistério, que, aliás, em Minas não é respeitado, porque transformou o piso em

subsídio, a lei  federal criou também uma regulamentação para a jornada, em que

estabelece que um terço das horas-aula do professor  será para  a preparação de

aulas, correção de provas, e não necessariamente na sala de aula. Isso significa que

os professores terão dois terços de sua jornada de trabalho em sala de aula e um

terço para  a  preparação de  aulas,  correção de provas,  aperfeiçoamento  e  outras

atividades extraclasse.

No caso de Minas Gerais, a carga horária de um professor e de uma professora é

de 24 horas-aula. Então, a partir de agora, terão oito horas-aula para se preparar,

corrigir  provas,  etc.,  em  vez  de  estar  em  sala  de  aula.  É  uma  conquista  dos

professores e incidirá evidentemente na melhoria do ensino. Hoje os professores de

Minas  Gerais  têm  aproximadamente  seis  horas-aula.  Então,  o  professor  terá  um

acréscimo,  passará  para  oito  horas-aula  para  a  preparação.  O  projeto  trata

inicialmente disso. É uma regulamentação estadual da lei federal. A lei  já dá esse

direito ao professor,  entretanto, durante este ano, não vem sendo exercido. Assim

como o pagamento do piso foi  substituído por subsídio,  nesse caso,  essa lei  dos

trabalhadores  da  educação  não  vinha  sendo  respeitada  pelo  governo.  Agora  o

governo enviou um projeto de lei  para regulamentar  isso. Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, tivemos várias horas de discussão sobre esse projeto. Solicitei audiência

pública na Comissão de Administração Pública,  que foi  realizada e contou com a

presença  dos  Deputados,  do  Sind-UTE  e  dos  profissionais  da  Associação  de

Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais - Adeomg.

Fizemos um bom debate. O projeto veio com uma série de divergências, chegando

a esta Casa sem um acordo entre o sindicato e o governo. Quando chegou, causou

um mal-estar,  pois  não foi  possível  a  negociação.  Aliás,  faço outro  parêntese:  as

negociações  entre  o  Sindicato  dos  Professores  e  a  Secretaria  de  Educação

continuam  muito  ruins.  A  relação  não  é  boa,  e  as  negociações  acabam  não

prosperando  da  forma  que  poderiam.  Quando  o  projeto  aqui  chegou,  tínhamos

insatisfações em quase todos os seus artigos. Por isso, solicitei a audiência pública,

que foi feita. O Sindicato apontou as diferenças e a Secretaria de Educação mandou



2243
____________________________________________________________________________

seus representantes,  porque  a  Secretária  não pôde comparecer.  A partir  daquilo,

tiramos  uma  comissão  para  avaliar  o  procedimento  e  tentar  um  acordo  entre  o

Sindicato e o governo, quando representei o Partido dos Trabalhadores e a Oposição

nesta  Casa.  O  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  que  também  estava  na  reunião,

representou o governo nessa negociação. Além deles, estavam presentes o Sindicato

e  o  corpo  técnico  de  funcionários  da  Assembleia  Legislativa.  Fizemos  diversas

reuniões, portanto o papel da Assembleia Legislativa no acordo, que posso dizer está

quase pronto, é muito importante.

Queria agradecer ao Deputado Lafayette de Andrada, que ficou em nome da base

do  governo  nesse  processo  de  negociação.  Foi  possível,  por  meio  de  diversas

conversas, avançarmos nas negociações. Mostramos que era possível avançar no

projeto. Repito que isso diz respeito à vida de milhares e milhares de professores,

trabalhadores da educação. Não poderíamos regulamentar algo que significasse para

a categoria uma derrota. Ouço que o projeto é uma vitória, com dois terços da jornada

em sala de aula e um terço para preparação das aulas. Isso é uma vitória.

Quero ressaltar, antes de conceder um aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.,

além  do  papel  da  Assembleia  Legislativa  nesse  procedimento,  que  é  possível

aprofundar  as  negociações  e  que é  preciso  melhorar  a  relação de Secretaria  da

Educação com o Sindicato. Não é possível que, a toda hora, a Assembleia Legislativa

tenha  de  mediar  as  negociações.  A negociação  direta  entre  a  Assembleia  e  o

Sindicato facilitaria muito o trabalho. Mas a Assembleia teve um papel importante. De

tamanha  importância  foi  o  papel  do  Sind-UTE  também.  Mesmo  durante  todo  o

processo  de  eleição  do  Sindicato,  com  a  proibição  feita  pela  Secretaria,  não

permitindo que ele entrasse nas escolas, os representantes aqui vieram na semana

das  eleições.  A Beatriz  esteve  aqui  toda  a  semana  e  relevou  a  ordem  que  a

Secretária  deu,  quando  não  permitiu  a  entrada  do  Sindicato  nas  escolas.  A

negociação prosperou, apesar de todo comportamento, diria, no mínimo, agressivo,

que a Secretaria teve com o Sindicato durante o período eleitoral. Queria enaltecer o

papel do Sindicato, em especial, da coordenadora Beatriz Cerqueira, que aqui veio

representando o Sind-UTE. O fato é que havia muitos pontos com dificuldade. Mas

hoje  conseguimos fechar  um  acordo em torno de  alguns  pontos.  Os  professores
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realizam concurso para um cargo de 24 horas-aula.  Agora,  será um cargo de 16

horas em sala de aula e 8 horas para o planejamento de aulas, correção de provas e

outras coisas. Havia, no texto que aqui chegou, uma proibição. Deputado Lafayette

de Andrada, corrija-me se eu estiver errado, mas havia uma proibição de ampliar essa

carga horária. Eles vão tomar posse com o mínimo de 8 horas-aula e o máximo de

24.  Vamos  ter  25  mil  professores  que  tomarão  posse  agora  que  realizaram  o

concurso.  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  muitos  desses  professores  estão  na

expectativa  de terem 24 horas-aula,  mas não as  terão.  Às vezes,  na  escola,  um

professor só terá 10 horas-aula. Ele vai ser chamado, de início, assumindo, na posse,

10 horas-aula.

Com relação às outras aulas restantes, ele estava proibido de fazer a extensão de

sua jornada até adquirir  o cargo de 24 horas-aula, o que significa que o professor

ficaria  trabalhando e,  no final  da vida, se aposentaria apenas com 10 horas-aula,

embora tivesse feito o concurso para 24 horas-aula. Isso nós corrigimos. Se esse

cargo estiver vago, o professor poderá estabelecer sua jornada de 24 horas-aula. É

uma conquista importante, porque permite ao professor que durante o exercício ele

possa ampliar  o número de aulas  até chegar  ao cargo para o qual  fez concurso,

aposentar-se com um cargo integral e ministrar as aulas no cargo integral. Ressalto a

importância  dessa  conquista,  em  especial  para  os  15  mil  novos  professores  que

entrarão. Mesmo com menos aula no início, agora pelo menos terão condições de

chegar ao cargo.

Também conseguimos estender para outras regências, como é o caso de quem

está na biblioteca, que também poderá fazer essas oito aulas extraescola, fora da

sala de aula.  Também tivemos um avanço importante na questão da contribuição

previdenciária,  que  será  opcional.  Primeiro,  veio  a  contribuição  obrigatória  do

professor; se ele tem extensão de aula, cobra-se a contribuição previdenciária. Então,

ele terá um salário menor, porque está se cobrando também sobre sua extensão.

Agora será opcional. Ele fará a extensão ou não, conforme seu interesse. Também

conseguimos esse avanço.

E ficamos pendentes em dois pontos nos quais não houve acordo. Um deles diz

respeito à questão do plano de carreira dos professores, que se encontra congelado
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de 2012 a 2015. O Sindicato abriu mão para se fazer esse acordo, mas permanece

com a reivindicação de que de 2012 a 2015 não se mantenha o congelamento na

carreira que está sendo feito hoje. A Secretaria avalia que não tem condições técnicas

para aplicar o avanço na carreira de 2012 até 2015, por isso o congela nesse período.

Não conseguimos avançar, mas o Sindicato retirou. Já anunciei ao Presidente que

estava com essa emenda. Estou retirando a emenda em nome do acordo que foi feito

para que por ora se retire a discussão da questão do congelamento da carreira.

E a outra é que vou manter a emenda, embora vá retirá-la agora, também em nome

do acordo, mas vou voltar com ela no 2º turno, conforme acordo realizado com o

Deputado Lafayette de Andrada, com a própria Secretaria de Educação, com a base

do governo e com a oposição. É a discussão sobre como exercer esse direito de 8

horas-aula fora da sala de aula. A Secretaria da Educação coloca a necessidade de 4

horas-aula serem exercidas dentro da escola e 4 horas-aula fora da escola.  Mas,

necessariamente, o professor ainda teria de manter 4 horas dentro da escola.

Os professores e os diretores, através dos sindicatos e associação, reivindicam 6

horas fora da escola e 2 horas de reunião na escola. Então, é mais tempo fora da

escola,  para  preparar  as  aulas.  Essa  questão  continuou  polêmica.  Depois  falarei

sobre  a  motivação  pedagógica  com  mais  calma,  mas  por  semana  isso  é

completamente possível.  Foi  assim  que a  associação dos diretores e o Sindicato

afirmaram  que  2  horas  por  semana  são  suficientes  para  se  fazer  as  reuniões

escolares, e que 6 horas seria um tempo melhor aproveitado pelo professor para suas

correções de prova, elaboração de aula, formação, etc. Então, ficou essa pendência.

Isso não significa nenhum aumento para o governo, porque as 8 horas-aula já não

seriam  em  sala  de  aula.  Então,  é  uma questão  de  lição  pedagógica.  Peço  aos

Deputados e Deputadas que, se puderem, aprovem essa emenda do sindicato em 2º

turno. Embora a Secretaria tenha suas razões, fizemos um levantamento, inclusive

em  outros  Estados,  e  concluímos  que  2  horas  de  reunião  nas  escolas  são

plenamente suficientes para os professores.

O Deputado Rômulo Viegas também é professor e sabe disso. Em seis horas ele

poderia fazer a opção por um curso, isto é, aproveitaria melhor o seu tempo do que

se estivesse o tempo todo dentro da escola. Peço ao Deputado Bosco, Presidente da
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Comissão  de  Educação,  que  depois  me  ajude  a  convencer  os  Deputados  e  as

Deputadas. É possível que se vote isso com maior independência. Aliás, esse é o

pedido que também faço à base do governo, porque não significa nenhum recurso e

nenhum dispêndio a mais para o governo. Combinamos de votar essa proposta no 2º

turno para a agilização do projeto. Foi esse o quadro das discussões.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  -  Gostaria  só  de  aproveitar  o

pronunciamento  de  V.  Exa.  para  registrar  o  recado  que  recebi  do  companheiro

Teodomiro Braga, da Band. Acaba de ser eleito Presidente do TST mais um mineiro, o

Dr.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  doutorando da  UFMG.  É  mais  um  mineiro  em

destaque no TST, um tribunal muito importante. Esse é o meu registro. Permita-me

trazer os parabéns de V. Exa. e desta Casa ao novo Presidente eleito do TST. Faço

esse registro da nomeação do Dr. Carlos Alberto Reis de Paula no pronunciamento

de V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Alencar da Silveira Jr. Também

aproveito a deixa para parabenizar o Dr. Carlos Alberto pela eleição no TST; mais um

representante de Minas Gerais no TST.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)*  -  Deputado Rogério Correia,  nosso

Líder,  quero  cumprimentá-lo  por  sua  ação  sempre  atuante  em  defesa  dos

profissionais da educação, nesse caso específico representando a nossa bancada e a

Oposição nesta Casa, no que diz respeito à educação, que é tão importante. Como é

um acordo, esperamos que a base do governo e esta Casa mais uma vez façam o

seu papel por intermédio do Deputado Lafayette de Andrada e de V. Exa.

Sou professora aposentada da rede estadual e sindicalizada. Sou do Sind-UTE há

mais de 30 anos, então é importante que as discussões façam avançar o que for

melhor para a educação, educação que a Presidenta Dilma tem priorizado. Ela quer

que todos os recursos dos “royalties” do petróleo sejam, a partir  de agora, para a

educação.  Isso  tem  de  ser  divulgado  e  defendido  porque,  para  que  seja  uma

prioridade, é fundamental que haja recursos. Isso é importante.

Deputado Rogério Correia, peço licença para fazer um parêntese porque não falei

nada sobre aquele projeto anterior que V. Exa. discutiu, a Lei nº 35.027, que tirou a

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Defesa Social passando-a
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para a Secretaria de Esportes e da Juventude. Quero manifestar publicamente que o

Deputado Eros Biondini,  que conheço bem e de quem sou amiga,  dedicou o seu

mandato como Deputado Federal à discussão do combate às drogas e do tratamento

de  dependentes  químicos.  Portanto,  é  uma  pessoa  que  está  capacitada.  Quero

lembrar também que o Dr. Cloves Benevides é o atual Subsecretário Antidrogas, uma

pessoa  técnica,  que  tem  dedicado  sua  vida  a  isso.  O  que  queremos  com  essa

mudança é que de fato haja uma ampliação de recursos. O Secretário é um técnico

competente,  mas  faltam  recursos  para  que  esse setor  cumpra  o  seu papel  mais

efetivamente. A questão das drogas é o maior câncer social no nosso país e no nosso

Estado.  É  um  problema  mundial,  mas  cuidando  do  mais  próximo  é  que  vamos

contribuir para o mundo inteiro.

O Deputado João Leite está aqui e pode confirmar que a nossa comissão percorreu

o Estado inteiro, e até na zona rural o “crack” chegou. O Deputado Doutor Wilson

Batista também sabe que realmente é um problema gravíssimo. Mas o que isso tem a

ver com a educação, Deputado Rogério Correia? É que esse trabalho só terá sucesso

se houver integração entre as Secretarias de Saúde, de Educação e o envolvimento

do Sindicato.  Hoje  não há como o  órgão  público avançar  sem a  participação da

sociedade  civil,  dos  sindicatos,  dos  movimentos  sociais.  Queria  deixar  isso

explicitado.

Mais uma vez,  cumprimento V. Exa.,  que está sempre na linha de frente,  muito

cuidadoso  com  tudo  que  chega  nesta  Casa  e  diz  respeito  aos  profissionais  da

educação.  O  Deputado  Rômulo  Viegas  também  é  professor.  Gostaria  que  nós,

professores desta Casa,  conversássemos um pouco mais  sobre essa situação da

carga horária que precisa ser cumprida fora da sala de aula, para trocarmos algumas

experiências e chegarmos a um acordo sobre o que seria melhor para os jovens, para

os alunos.

Deputado  Rogério  Correia,  também  seria  interessante  ouvir  os  profissionais  da

educação.  Devemos ouvir  um pouco mais  o  setor  pedagógico e  o  sindicato  para

chegarmos a um acordo. Como V. Exa. disse, devemos aproveitar e fazer um acordo

em relação a cursos, pois os professores têm o direito e o dever de aproveitar parte

dessa carga horária para sua formação permanente, que é extremamente importante.
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Obrigada.

O Deputado Rogério Correia* - Muito bem, Deputada Maria Tereza Lara, aliás, há

previsão disso  na  lei.  Se o  professor  tiver  algum  curso,  mesmo que seja  feito  a

distância, ele poderá fazê-lo em casa. Isso reforça a tese de que é melhor 6 horas

extraescola para sua preparação do que o professor ter de ficar necessariamente por

4 horas para participar de reunião. Acho que isso reforça o que disse V. Exa. Se o

projeto for votado hoje, em 1º turno, provavelmente voltaremos a esse assunto na

próxima terça-feira.

Sr.  Presidente, retirarei as duas emendas que estou apresentando. No 2º turno,

voltarei com uma delas, pois faz parte de um acordo que fizemos com o Deputado

Lafayette de Andrada e o Sind-UTE para debatermos essa questão das 6 horas e 2

horas ou das 4 horas e 4 horas, que é a discussão que faremos.

Para terminar, quero ressaltar duas questões. A primeira é parabenizar a Deputada

Maria Tereza Lara pela lembrança no que diz respeito ao emprego de 100% dos

“royalties” do pré-sal para a educação. Quero fazer uma distinção do debate mais

polêmico que existe sobre a parte antiga dos contratos celebrados. Sobre isso, há

uma imensa diferença: se a divisão será feita com base no que existia ou se será

mantido o procedimento antigo. Mas para o que há de novo nos contratos para o pré-

sal, a proposta da Presidenta Dilma, feita por meio de medida provisória, é de que

esta divisão seja feita conforme o Congresso Nacional  havia deliberado. Mas que

toda essa divisão para Estados, Municípios e União seja aplicada em 100% para a

educação. Essa decisão caberá ao Congresso Nacional.  A medida provisória está

pronta, e existe uma grande campanha de estudantes e professores em favor dos

100% para  a  educação.  Solicito  apoio  de  todos  quanto  a  isso  também,  como a

Deputada Maria Tereza Lara já fez.

Por  fim,  mais  uma  vez  ressalto  o  papel  do  Sind-UTE  nesse  procedimento  de

discussão. Às vezes, passam uma visão caricata do Sindicato, como aquele que não

negocia, e isso não é verdade. Tivemos enorme facilidade em negociar todos esses

projetos.  Espero  que,  na  terça-feira,  possamos  dar  uma  vitória  a  mais  aos

professores,  para  além  da  aprovação  do  projeto,  com  o  estabelecimento  dessa

jornada que comentei com vocês.
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Mais uma vez,  agradeço à Profa. Beatriz  Cerqueira, e,  na pessoa do Deputado

Lafayette de Andrada, faço um agradecimento a todos os Deputados. O Deputado

Lafayette  de  Andrada  muito  nos  ajudou  no  procedimento  da  discussão.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação,  o  Substitutivo  nº  3.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo  nº  3,  ficam  prejudicados  os  Substitutivos  nºs  1  e  2.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.461/2012 na forma do Substitutivo nº 3. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.522/2012, do Governador do Estado,

que dispõe sobre o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  do

Trabalho opina pela aprovação do projeto, com a Emenda nº 1, que apresenta. A

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto,  com  a

Emenda nº 1, da Comissão do Trabalho. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.522/2012  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão do Trabalho.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência aproveita a oportunidade para saudar e abraçar os

Vereadores da querida cidade de Conquista,  Reginaldo,  Airton,  José Salustiano e

José Cândido. Sejam bem-vindos. Felicidade nessa empreitada.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.587/2012, do Procurador-Geral de

Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
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opina pela aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Administração Pública. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em

que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 3.587/2012.

Questão de Ordem

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  suspensão  dos

trabalhos antes de votar o requerimento.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, o voto da Base do Governo é

“não”.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, pela ordem. Visto que chegaram outros

Deputados, como V. Exa. pode notar, peço, nos termos regimentais, a renovação da

votação.
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O Deputado  Gilberto  Abramo -  Gostaria  que  o  nosso  colega  Deputado  Duarte

Bechir  me mostrasse o artigo e o parágrafo que se referem à necessidade, neste

caso, de uma nova votação, uma vez que o painel deixou tudo bem claro.

O Sr. Presidente - Deputado Gilberto Abramo, é regimental.

O Deputado Gilberto Abramo - Sim, Sr. Presidente, concordo. Fale-me apenas o

artigo e o parágrafo, por favor. É meu direito.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilberto Abramo que, nos

termos do art. 257 do Regimento Interno, verifica, de plano, que já se configurou o

quórum.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - O Deputado que pedir a verificação de quórum

tem de estar presente e ter  votado para fazer  o pedido.  Então, na verificação de

votação,  que  se  conte  o  voto  dele  para  quórum.  V.  Exa.  contou  31  votos  e  se

esqueceu do voto do Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Pelo contrário, pode haver parlamentares para efeito

de quórum, mas não para votação.

O Sr. Presidente - Portanto, a Presidência vai renovar a votação do requerimento.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito e declara prejudicado o requerimento de

adiamento de discussão do Deputado Gilberto Abramo. Em discussão, o projeto. Com

a palavra, para discutir, o Deputado Gilberto Abramo.
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O Deputado Gilberto Abramo* - Presidente, como é de praxe, faço questão de ler o

projeto porque precisamos ter ciência do que estamos votando, e isso é fundamental.

Às  vezes,  antes  da  reunião  o lemos,  mas,  na correria,  deixamos  algumas coisas

passarem desapercebidas.  Como disse,  faço questão de ler  o  projeto na íntegra,

desde o ofício até a posição da Comissão de Fiscalização Financeira. Sei que é um

pouco  cansativo,  mas  meus  colegas  estarão  prontos  e  atentos  para  ouvir.  Vou

começar agora, faço questão.

O Ofício nº 6/2012 chegou a esta Casa no dia 21/11/2012 e tem o seguinte teor:

“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, encaminho a V. Exa., nos termos do

art. 66, § 2º, combinado com o art. 122, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais,

e do art. 18, VIII e XV, da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, para deliberação desta

egrégia Assembleia Legislativa, o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação

de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A proposta visa

criar dois cargos de Assessor Administrativo, Padrão MP-83” - gostaria de fazer uma

pausa porque eu havia anotado, mas no momento não tenho em mãos o valor exato

desses cargos, mas amanhã, se der tempo, apresentarei - “dois cargos de Assessor

II, Padrão MP67, e 20 cargos de Assessor I, Padrão M-59, que se destinam à criação

do Núcleo de Negociação de Conflitos Ambientais no âmbito do Ministério Público,

bem como ao exercício de atribuições de assessoramento nas Promotorias de Justiça

instaladas em comarcas localizadas na região Norte de Minas e nas Promotorias de

Justiça  instaladas  nas  comarcas-sedes  de  Municípios  com  baixo  índice  de

desenvolvimento humano no nosso Estado. De igual forma, diante do atual aumento

das demandas institucionais, será necessária, na área administrativa, a criação de um

cargo de Superintendente, Padrão MP-83, três cargos de Coordenador II, Padrão MP-

75, e um cargo de Coordenador I, Padrão MP-71, um cargo de Assessor IV, Padrão

MP-73, e dois cargos de Assessor III, Padrão MP-70”.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr.  Presidente, gostaria de continuar lendo, mas,

pelo  visto,  não  há  quórum  para  dar  continuação  aos  trabalhos.  Portanto,  solicito

encerramento, de plano, e que fique garantido o meu tempo para o dia de amanhã.

Ou então, se assim desejar, fazer recomposição de quórum.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/12/2012

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo  Lamac,  Duarte  Bechir  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério

Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo

Lamac, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

do Sr.  Felix  Magno von Dollinger,  Delegado de Polícia;  da  Sra.  Karol  Teixeira  de

Oliveira,  Procuradora  do  Trabalho;  dos  Srs.  Luiz  Antônio  Sasdelli  Prudente,

Corregedor-Geral do Ministério Público; Celso Penna Fernandes Júnior, Promotor de

Justiça; Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde e Gestor do SUS no

Estado; e da Sra. Marilda Ribeiro Resende, Coordenadora de Políticas Públicas para

Mulheres (29/11/2012); do Sr. Cláudio Roberto Pessoa Dornelas, Delegado de Polícia

Federal,  e  da  Sra.  Letícia  Fernandes  de Magalhães  Pinto,  Defensora  Pública  da

União (30/11/2012). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.839/2012. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições
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da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e Rogério Correia

em que solicitam sejam apresentadas emendas aos Projetos de Lei nºs 3.472/2012,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015 para o exercício de 2013; e 3.471/2012, que estima as receitas e fixa as

despesas  do  Orçamento  Fiscal  do  Estado  e  do  Orçamento  de  Investimento  das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2013; Sargento Rodrigues (2)

em que solicita seja encaminhado ao juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária

de  Juiz  Fora  pedido  de  cópia  do  inquérito  referente  à  Operação Corvina;  e  seja

realizada  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  o  procedimento  nº

175.634,  no  qual  figuram  como partes  o  Subinspetor  Marcos  André  Rezende,  a

Delegada Tânia d'Arc e a escrivã Maria Helena; Durval Ângelo (6) em que solicita

seja realizada visita ao Crea-MG por ocasião do ato público referente ao massacre de

Felisburgo,  com a participação de entidades nacionais  de  direitos  humanos,  para

alertar a sociedade sobre o julgamento do mandante do assassinato de trabalhadores

rurais sem terra na Fazenda Nova Alegria; seja formulada manifestação de aplauso

ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia,  por  sua  eleição  como

destaque político do ano pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica -

Regional  Minas  Gerais  e  pelo  Sindicato  da  Indústria  de  Aparelhos  Elétricos,

Eletrônicos  e  Similares  de  Minas  Gerais;  sejam encaminhados  à Corregedoria da

Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão,

documento  assinado pelo  advogado Dino Miraglia  Filho  e  pedido  de  providências

para a verificação da conduta do Delegado Márcio Nabak,  em face de denúncias

apresentadas;  sejam  encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  cópia  das  notas

taquigráficas da 36ª Reunião Extraordinária da Comissão e pedido de providências

para a devolução ao Deoesp, com vistas a garantir a lisura e a imparcialidade nas

investigações  relativas  ao  Sr.  Nilton  Antônio  Monteiro,  dos  inquéritos  policiais  e

respectivos documentos que,  segundo denúncia encaminhada à Comissão,  teriam

sido  apropriados  individual  e  indevidamente  pelo  Delegado  Márcio  Nabak;  sejam

encaminhadas à Secretaria de Defesa Social, à Coordenação do Programa Estadual

de  Proteção  a  Vítimas  e  Testemunhas  e  às  Comissões  de  Direitos  Humanos  da
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Seção de Minas Gerais e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil as

notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  e  pedido  de

providências para que seja dada proteção e amparo ao advogado Dino Miraglia Filho

e seus familiares; e sejam encaminhados à Presidência do STF as notas taquigráficas

da 36ª Reunião Extraordinária da Comissão e pedido de providências para que elas

sejam juntadas aos autos do inquérito nº 3.530; Rogério Correia (2) em que solicita

seja realizada audiência pública para debater  os conflitos  agrários decorrentes da

grilagem  de terras  públicas  no  Alto  Rio  Pardo,  na  região  Norte;  e  seja  realizada

audiência pública para debater a Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de

2007;  Rogério Correia e Durval  Ângelo em que solicitam seja realizada audiência

pública para discutir direitos humanos e a criação do Parque Nacional da Serra do

Gandarela, além dos Projetos de Lei nºs 3.405/2012, que dispõe sobre a remarcação

da área e perímetro do Parque Estadual  Serra do Ouro Branco e Outro Preto,  e

1.630/2011, que cria o Monumento Natural da Serrinha, na Serra da Moeda; Paulo

Lamac  em  que  solicita  seja  formulado voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Magno

Machado Nogueira, Delegado de Polícia da Comarca da Conceição do Mato Dentro,

pelos relevantes serviços que vem prestando à região; e Fred Costa em que solicita

seja realizada audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre o programa de

bolsas  de  estudos  para  crianças com necessidades especiais  da  Loteria  Mineira.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 19 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Romel  Anízio,  Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o  Deputado  Fabiano

Tolentino, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado) e Tiago

Ulisses (substituindo a Deputada Liza Prado, por indicação da Liderança do Bloco
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Avança Minas), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Romel Anízio, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa o  recebimento  da  seguinte  proposição,  para  a  qual  designou  o

relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.352/2011, no 2º turno (Deputado Romel

Anízio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.352/2011 na forma do vencido no 1º  turno  com o Substitutivo  nº  1,  que

apresenta (relator: Deputado Romel Anízio). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.535 e 3.536/2012, que receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 3.856, 3.967, 3.968, 3.972, 3.976 a 3.980, 3.991,

3.992, 4.007 a 4.009 e 4.014/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por

sua vez,  são aprovados  os  Pareceres de  Redação Final  dos Projetos  de  Lei  nºs

2.648/2011, 3.373, 3.454 e 3.487/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado relatório de visita desta Comissão à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão realizada no dia 4/9/2012, que segue publicado

após as assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião Costa - Hely

Tarqüínio.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Local visitado: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Data: 4/9/2012

Apresentação

A requerimento dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Liza Prado, Arlen Santiago

e  Rogério  Correia,  foi  realizada  visita  à  Seplag  com  o  objetivo  de  discutir  as

demandas  para  o  fortalecimento  da  Empresa  de Assistência  Técnica  e  Extensão

Rural de Minas Gerais - Emater-MG -, apresentadas a esta Comissão por ocasião da

audiência pública ocorrida em 27 de junho do corrente ano.

Foram  convidados  a  participar  da  visita  representantes  do  Sindicato  dos

Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - Siter-MG

-, além da Emater-MG.

Relatório

Compareceram à visita os Deputados Antônio Carlos Arantes e Liza Prado, que

foram recebidos pelo Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão, Sr.

Paulo  Sérgio  Martins  Alves,  representando  a  Secretária  de  Estado  Sra.  Renata

Vilhena. Das entidades convidadas compareceram:

- Carlos Augusto de Carvalho (Black), Diretor-Geral do Siter;

- Afrânio Alves Nogueira, Diretor da Base Centro do Siter;

- Maria Ilca Fernandes Siqueira, Assessora Jurídica do Siter;

- Carlos Roberto Alves, Presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Minas

Gerais - Sintamig.

Não compareceram representantes da Emater-MG.

Inicialmente, a título de contextualização, os Deputados informaram ao Secretário-

Adjunto que, em diversas oportunidades, a exemplo de audiências públicas, reuniões

ordinárias e eventos institucionais realizados na ALMG, foram relatadas à Comissão

dificuldades no atendimento às demandas de assistência técnica e extensão rural de

produtores rurais, em especial dos agricultores familiares.

Tal atendimento é competência dos Estados federados (conforme disposto no inc.

VIII do art. 23 da Constituição da República), e o Estado de Minas Gerais o realiza

por intermédio da Emater-MG.

Nesse mesmo sentido, entre outros serviços necessários ao desenvolvimento rural,
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a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuita pelo Estado

aos pequenos produtores rurais é determinação contida na Constituição Estadual, em

seus arts. 247 e 248, assim como na Lei nº 11.405, de 1991, que dispõe sobre a

política de desenvolvimento agrícola do Estado.

O Censo Agropecuário de 2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE -, mensurou em cerca de 437.000 o número de estabelecimentos da agricultura

familiar no Estado de Minas Gerais, fato relevante, segundo os Deputados, uma vez

que são diversas as políticas de estímulo à produção por meio do crédito rural, de

acesso à terra e de comercialização disponibilizadas pelo governo federal para esse

segmento da produção.

A inserção dos agricultores familiares do Estado nessas políticas públicas depende,

porém,  de  sua  regularidade  documental,  da  qualidade  e  organização  de  sua

produção, requisitos esses que se viabilizam, em grande medida, pela atuação da

assistência técnica e da extensão rural públicas, ou seja, da Emater-MG.

Demandas do Siter: PDV, concurso público e novo PCCS

Os representantes  do  Siter  informaram  sobre  a  urgência  de  revisão da política

remuneratória  e  de  carreira  da  Emater-MG e  da  ausência  de  posicionamento  do

governo do Estado, a quem a empresa encaminhou no ano de 2010, para análise e

aprovação, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS - longamente discutido

com os empregados e aprovado pelo Conselho Técnico e Administrativo da empresa.

Informaram ainda que, em função de o atual modelo de gestão de cargos e salários

ter  sido  elaborado antes  da  nova  Constituição Estadual,  a  empresa convive  com

práticas de administração de pessoal juridicamente inadequadas, o que possibilita a

formação de passivo trabalhista preocupante. Uma das consequências da demora em

atualizar sua política de pessoal, além da deterioração da qualidade remuneratória de

seus quadros funcionais, é o represamento de aposentadorias e desligamentos de

empregados, que, inseguros, permanecem nos quadros, o que levou a empresa à

aprovação da implantação de um Plano de Demissão Voluntária - PDV.

Com a finalidade de preenchimento dos cargos a serem liberados pelo PDV, em

audiência pública desta Comissão, o presidente em exercício da Emater, Sr. Marcelo

Lana, informou estar previsto concurso público em 2013 para seleção de 400 novos
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empregados. Essa informação foi corroborada pelos representantes do Siter durante

a visita em comento.

O Secretário-Adjunto da Seplag informou que a realização de tais medidas depende

de  aprovação  do  Comitê  de  Governança  Corporativa,  órgão  da  Câmara  de

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, nos termos do disposto no

Decreto 45.644, de 13/7/2011. O Secretário-Adjunto também acrescentou que não se

recorda de tal assunto ter sido objeto de apreciação no âmbito de tal Comitê e, dessa

forma, concluiu que a primeira providência deve ser identificar para qual órgão foram

encaminhadas as propostas do PDV, da realização do concurso público e do novo

PCCS.

Encaminhamento

O  Secretário-Adjunto  se  comprometeu  a  rastrear  a  situação  dos  processos

referentes ao PDV, à realização do concurso público e ao novo PCCS e a informar às

partes presentes sobre as perspectivas da iniciativa.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio - Tiago Ulisses - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às  9h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte  Bechir,  Glaycon Franco,  Rômulo  Viegas  e  Rogério  Correia  (substituindo o

Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Adelmo

Carneiro Leão e Delvito Alves. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  denúncias  sobre  o  uso

indiscriminado de agrotóxicos no Município de Unaí e em outras regiões de Minas

Gerais,  bem  como sobre  a  criminalização de militantes  vinculados  a  movimentos

ambientais e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.



2260
____________________________________________________________________________

Ademar de Oliveira Lima, professor, encaminhando a esta Comissão denúncias de

crimes cometidos por militares pertencentes 48º Batalhão de Polícia Militar de Ibirité;

Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Coronel  PM  Corregedor,  informando  que  recebeu

desta  Comissão  dois  CDs,  um  contendo  arquivos  em  vídeo,  e  o  outro,  imagens

atinentes a fatos envolvendo o ex-Comandante do 19º BPM e que, após apuração,

entende não haver justa causa para instauração de qualquer procedimento de ordem

penal ou administrativa disciplinar. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. e os Srs. Ana Cláudia da Silva Alexandre, Defensora

Pública  e  Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,

Coletivos  e  Socioambientais;  Eliane  Novato  Silva,  professora  da  UFMG,

representando Jandira Maciel  da  Silva,  médica e professora  do  Departamento  de

Medicina Preventiva e Social da UFMG; Francis Guedes, Secretário Parlamentar do

Gabinete do Deputado Federal Padre João; Afonso Henrique de Miranda Teixeira,

Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários; Elcio Pacheco, Membro da Comissão

de Direitos Humanos da OAB-MG; Rômulo Luiz Campos, assessor,  representando

Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg; Frei Gilvander Luís Moreira, Assessor de

Comunicação da Comissão Pastoral da Terra, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.982 e 3.990/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (3) em que solicita seja realizada visita

da Comissão de Direitos Humanos à homenagem a Sérgio Miranda, ex-Deputado

Federal  recentemente  falecido,  a  realizar-se  no  dia  13/12/2012,  no  auditório  da
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Faculdade de Direito da UFMG; seja formulada manifestação de apoio a Dom Pedro

Casaldáliga,  bispo  emérito  de  São  Félix  do  Araguaia,  de  84  anos,  em  face  das

ameaças  de  morte  que  lhe  vêm  sendo  dirigidas  por  grandes  fazendeiros;  seja

encaminhada cópia do relato de viagem às comunidades Guarani-Kaiowá no Mato

Grosso  do  Sul,  de  autoria  de  Pedro  Gustavo  Gomes  Andrade,  da  Organização

Advogados sem Fronteiras, aos seguintes órgãos: governo do Mato Grosso do Sul,

Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  à  Presidência  da

República,  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  Ministério  Público  Federal  no  Mato

Grosso do Sul, à Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, à Polícia Federal no Mato

Grosso do Sul e à Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e requer seja solicitada às

Polícias  Federal  e  Civil  naquele  Estado  a  apuração  das  denúncias  contidas  no

mencionado documento; Alencar da Silveira Jr. e Durval Ângelo em que solicitam seja

encaminhado  às  empresas  Intralot,  Keno  Minas  e  Multiplix,  concessionárias  da

Loteria Mineira o trecho das notas taquigráficas da 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos, realizada em 11/12/2012, em que está transcrito o

pedido do Deputado Alencar da Silveira Jr., para que essas empresas façam ações à

Associação  de  Pais  e  Amigos  de  Pessoas  Especiais  e  à  Núcleus  Atividades

Terapêuticas  Integradas,  com  vistas  a  que  melhorem  os  seus  equipamentos  de

trabalho voltado para as crianças, adolescentes e jovens especiais; Paulo Guedes e

Durval  Ângelo  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da

Comissão de Direitos Humanos na Reserva Indígena Xacriabá (Aldeia Brejo do Mata

Fome),  com  vistas  a  averiguar  e  debater  denúncias  de  desmatamento  ilegal  no

âmbito da reserva e prática de outros atos prejudiciais à comunidade indígena local,

situada  no Município  de  São  João das  Missões;  Rogério  Correia  em que solicita

sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 37ª Reunião Ordinária da Comissão

de  Direitos  Humanos,  realizada  em  12/12/2012,  com  documentos  referentes  ao

informativo do Gabinete do Deputado Delvito  Alves a Frei  Gilvander Luis  Moreira,

Assessor de Comunicação da Comissão Pastoral da Terra, ao Ministério do Trabalho

e  Emprego,  ao  Ministério  Público  Federal,  ao  Ministério  Público  Estadual,  à

Defensoria Pública do Estado, à Defensoria Pública da União e ao Deputado Federal

Padre João;  Deputado Durval  Ângelo  e  Deputado Delvito  Alves  em que solicitam
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sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério da Saúde,

cópias de documentos relativos ao informativo do Gabinete do Deputado Estadual

Delvito Alves, as notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Saúde  desta  Casa,  realizada  em  Unaí,  para  debater  o  aumento  do  número  de

pacientes  com  câncer  no  Município,  bem  como  da  37ª  Reunião  Ordinária  da

Comissão de Direitos  Humanos, realizada em 12/12/2012,  para discutir  denúncias

sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos no Município de Unaí, e solicitam tomada

de  providências  por  parte  desses  órgãos,  de  realização  de  estudos  acerca  do

aumento de casos de câncer na região e efetivação de medidas preventivas com

vistas  a  reduzir  sua  incidência.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Braulio  Braz  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Braulio  Braz,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.555, 3.573 e 3.575/2012 (Deputado

Pompílio Canavez); Projetos de Lei nºs 3.572 e 3.576/2012 (Deputado Braulio Braz);

Projetos de Lei nºs 1.882/2011, 3.552 e 3.574/2012 (Deputado Tadeu Martins Leite),

todos  em  turno  único.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.522/2012, no 2º turno, é retirado de
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pauta  por  determinação da Presidente  por  não cumprir  pressupostos  regimentais.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.788/2012  com  a  Emenda  nº  1,  3.313,  3.516,  3.524,  3.530  e  3.532/2012,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.840,  3.912,  3.914,  3.915,  3.930,  3.931  e

3.934/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.209/2011, 3.106, 3.477 e

3.482/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidente passa a direção

dos trabalhos ao Deputado Braulio Braz, para apreciar proposições de sua autoria.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos da

Deputada  Rosângela  Reis  (5)  em  que solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências para a inclusão

do  Município  de  Periquito  como  beneficiário  do  Programa  Travessia;  sejam

encaminhados à Sedese pedido de providências para que avalie a possibilidade de

realização de convênio com o Município de Periquito e a Associação Ação Social pela

Vida, sediada em Ipatinga, para implantação do Programa Adolescente Trabalhador

nesse  Município  e  as  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências  para  que  avalie  a  possibilidade  de  realização  de  convênio  com  o

Município  de  Periquito  para  instalação de escola  pública  com  regime  de  jornada

integral  para os alunos dos ensinos fundamental e médio; sejam encaminhados à

Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Governador Valadares e

ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego as notas taquigráficas da 9ª

Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências para o aumento da

fiscalização  sobre  ocorrências  de  exploração  de trabalho  infantil  no  Município  de

Periquito; e sejam encaminhadas à Procuradoria Regional do Trabalho e Emprego do

Ministério Público do Trabalho as notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária

desta Comissão. A Deputada Rosângela Reis retoma a direção dos trabalhos. Ato
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contínuo,  é  recebido  para  ser  apreciado em reunião  posterior  o  requerimento  do

Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater as consequências da crise vivida pelo setor do alumínio primário

no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para reuniões extraordinárias a

serem realizadas em 13/12/2012, às 10 horas e às 15 horas, na Sala das Comissões,

com a finalidade de apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.522/2012 e de

discutir e votar proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Duarte Bechir - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/12/2012

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater a necessidade de construção de saída de escape de

veículos no Anel Rodoviário, na altura dos Bairros Betânia e Olhos D'Água, a apreciar

a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência retira de pauta o Projeto de Lei nº 728/2011, por ter sido apreciado em

reunião anterior. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.942, 3.945, 3.946, 3.994 a 3.997; 4.000 a 4.002 e 4.005/2012. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  do  Deputado

Sargento Rodrigues em que solicita seja formulada manifestação de aplauso à 6ª
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Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora pela atuação na operação, denominada

Maré de Azar,  que culminou na apreensão, em uma gráfica, de cerca de três mil

folhas contendo marcações usadas nas apostas de jogo do bicho e no desmanche de

várias bancas que praticavam a jogatina ilegal, no Bairro Vitorino Braga, no Município

de Juiz de  Fora.  Logo após,  é  recebido o requerimento  do Deputado Celinho do

Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança

Pública para debater os casos de assaltos a ônibus de transporte urbano na Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Os Deputados Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro

Silva retiram-se da reunião. Registra-se a presença da Deputada Maria Tereza Lara. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Edson

Amorin de Paula, Diretor de Operações da BHTRANS, representando o Sr. Marcio

Araujo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Davidson Matos Carvalho,

Engenheiro e Supervisor Substituto da Unidade Local de Contagem, representando o

Sr.  José Maria da Cunha,  Superintendente do DNIT no Estado;  Francisco Alberto

Moreira Cardoso, Gerente de Geometria e Terraplanagem da Diretoria de Projetos e

Coordenador do Projeto do Anel Rodoviário, representando o Sr. José Elcio Santos

Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  Maj.  PM  Agnaldo  Lima  de  Barros,

Subcomandante do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, representando o Ten.Cel.

PM  Sebastião  Olímpio  Emídio  Filho,  Comandante  do  Batalhão  de  Polícia  Militar

Rodoviária do Estado de Minas Gerais; José Acácio Carneiro, Presidente do Sindicato

dos Transportadores Autônomos de Carga do Estado de Minas Gerais; 2º Ten. PM

Geraldo Donizete da Silva, Comandante do 1º Pelotão da 1ª Cia - Policiamento do

Anel Rodoviário; Anderson Tavares Abras, Chefe do Núcleo de Tráfego e Segurança

Viária da Gerência de Tráfego e Segurança Viária da Diretoria de Operações do DER-

MG; Gilmar Carvalho, Presidente da Federação dos Transportadores Autônomos de

Minas  Gerais  -  Fetramig  -,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa

a fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 3.640/2012*

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e das Pessoas Portadoras de

Deficiência, com sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Amigos  e  das

Pessoas Portadoras de Deficiência, com sede no Município de Ilicínea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Amigos e das Pessoas Portadoras de Deficiência com sede no Município de

Ilicínea, em  pleno  funcionamento  desde  sua  fundação.  A  Associação  é  uma

sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada,  e  tem  como

finalidade propiciar  o auxílio  às  pessoas carentes,  portadoras de deficiência física

temporária ou permanente, proporcionar o bem-estar, proteção e ajustamento social

às pessoas tetraplégicas, acidentadas ou impedidas de atingir o seu desenvolvimento

total, limitadas em sua capacidade de locomoção ou atividades, em estabelecimento

adequado à assistência material, moral, intelectual, social, em condições de liberdade

e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.
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* - Republicado em virtude de incorreção verificada na edição de 13/12/2012, na

pág. 29.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.002/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  do  Povoado  dos  Garcias,  com sede no

Município de Monte Alegre de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.002/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário do Povoado dos Garcias, com sede no Município de Monte Alegre de

Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

defesa de políticas públicas de interesse daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição zela pelos interesses e direitos da comunidade;

promove  atividades  sociais,  educacionais,  culturais  e  desportivas;  incentiva  a

harmonia  e  a  cordialidade  na  relação  entre  seus  associados;  orienta  sobre  a

preservação do meio ambiente; colabora na realização de pesquisas sobre a situação

econômica  e  social  de  seus  assistidos  e  sobre  os  problemas  existentes  na

comunidade nas áreas de saúde, educação, trabalho, habitação, lazer, segurança e

meio ambiente, contribuindo para a implementação das soluções possíveis.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Conselho Comunitário

do  Povoado dos  Garcias  em  favor  da  população carente  do  Município  de  Monte

Alegre  de  Minas,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.002/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.555/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Comitê Comunitário de Ação Social do Rio Manso, com sede no

Município de Itajubá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  3.555/2012 pretende declarar  de utilidade pública o Comitê

Comunitário de Ação Social do Rio Manso, com sede no Município de Itajubá. Trata-

se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1968 com o

escopo de defender os interesses e direitos dos moradores da comunidade.

A instituição busca o bem-estar individual e da família, protegendo a maternidade, a

infância, a adolescência e a velhice; incentiva o desenvolvimento da agricultura e a

integração do produtor no mercado de trabalho e na comunidade; estimula a cultura e

o esporte e orienta quanto à preservação do meio ambiente.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  entidade,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.555/2012 em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.573/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Integração Sociocultural  dos

Afrodescendentes de Machado - Adesam -, com sede no Município de Machado.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.573/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento e Integração Sociocultural dos Afrodescendentes de Machado -

Adesam -, com sede no Município de Machado, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos interesses e dos valores da

comunidade negra local.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  ações  voltadas  para  a  promoção  da

cultura, do entretenimento e do lazer; do desenvolvimento econômico e social; dos

direitos  da  infância  e  da  adolescência;  de  projetos  educacionais,  culturais  e

esportivos;  de  valores  universais  como paz,  ética,  cidadania,  direitos  humanos  e

democracia.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Adesam  para  a

preservação  da  cultura  e  para  a  melhoria  das  condições  de  vida  dos

afrodescendentes do Município de Machado, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.573/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.575/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Beneficentes  do  Bairro  Ribeiro  Cardoso  -

ABBRC -, com sede no Município de Entre Rios de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.575/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Beneficentes do Bairro Ribeiro Cardoso - ABBRC -, com sede no Município de

Entre Rios de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo a melhoria das condições de vida da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia

digna; desenvolve atividades culturais, esportivas e recreativas; promove a proteção,

o  amparo  e  o  atendimento  a  crianças  e  idosos  carentes;  oferece  oficinas  de

artesanato e cursos de alfabetização e profissionalizantes; incentiva a integração de

jovens e adultos no mercado de trabalho; possibilita assistência médica, odontológica

e psicológica a seus assistidos; orienta sobre a proteção do meio ambiente; realiza

campanhas para distribuição de agasalhos e de combate a doenças transmissíveis e

infectocontagiosas;  apoia  a  habilitação,  a  reabilitação  e  a  reintegração  à  vida

comunitária de pessoas com deficiência.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  ABBRC  junto  à

população carente desse Bairro do Município de Entre Rios de Minas, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.575/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2012.
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Pompílio Canavez, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/12/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Delvito Alves em que notifica sua renúncia ao mandato parlamentar a

partir de 18/12/2012, em face de sua eleição para o cargo de Prefeito Municipal de

Unaí.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2012

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.553/2012

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como

fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio

orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade

com o disposto no inciso V do “caput” do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 9º

da Lei nº 20.026, de 10 de janeiro de 2012, que autoriza a Assembleia Legislativa a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa no

valor de R$11.082.000,00 (onze milhões, oitenta e dois mil reais), na forma constante

no Anexo I desta deliberação.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos

provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária da Assembleia Legislativa,

na forma constante no Anexo II.

Art. 3º - Revoga-se a Deliberação da Mesa nº 2.551, de 10 de dezembro de 2012.

Art. 4º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 17 de dezembro de 2012.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado José Henrique - 1º-Vice-Presidente

Deputado Inácio Franco - 2º-Vice-Presidente

Deputado Paulo Guedes - 3º-Vice-Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

Deputado Jayro Lessa - 3º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.553, de 17 de dezembro de



2274
____________________________________________________________________________

2012)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)
1.01.1-01.031.729-4.239.0001-3.1.90-0-10-1 11.028.000,00
1.01.1-09.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-10-1 54.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 11.082.000,00

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.553, de 17 de dezembro de

2012)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)
1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.1.90-0-10-1 10.322.000,00
1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.3.90-0-10-7 180.000,00
1.01.1-01.122.701-2.009.0001-4.4.90-0-10-1 580.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO 11.082.000,00

ATAS

ATA DA 48ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/12/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Fred Costa - Entrega de placa - Palavras do Sr. André Nunes

Lamounier - Palavras do Sr.  Governador do Estado - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis Pinheiro - Célio Moreira - Fred Costa - Liza Prado.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.
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Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a revista "Encontro" pelos 10

anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a tomar  assento à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Alberto  Pinto

Coelho,  Governador do Estado em exercício;  Desembargador  Joaquim Herculano,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; e André Nunes Lamounier, Diretor-Geral

da  revista  "Encontro";  as  Exmas.  Sras.  Eliane Parreiras,  Secretária  de  Estado de

Cultura; e Deputada Liza Prado, representando a bancada feminina desta Casa; e o

Exmo.  Sr.  Deputado  Fred  Costa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor -  Gostaríamos de registrar  a presença dos Exmos.  Srs.  Donato Filho,

Presidente do Sindilojas; Getúlio Gontijo, representando o IEF; e Geraldo Teixeira da

Costa, Diretor Executivo do jornal “Estado de Minas”.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Fred Costa

Boa  noite  a  todos,  boa  noite  a  todas.  Inicialmente  cumprimento  o  Exmo.  Sr.

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  pessoa  pela  qual  tenho  enorme apreço  e  admiração,  que muito  me  tem

ensinado e auxiliado nesta Casa; e o Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, Governador em

exercício do Estado de Minas Gerais, grande líder, com quem infelizmente não tive a

oportunidade de conviver aqui no Parlamento, na Assembleia Legislativa do Estado
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de Minas Gerais, mas, por diversas vezes, vejo externado pelos meus atuais pares o

apreço, a admiração e essa mesma força, conhecimento, garra e vontade que levou

para o Executivo, hoje como Vice-Governador do Estado de Minas Gerais. Atrevo-me

aqui a dizer que neste momento, nesta Mesa condutora dos trabalhos, certamente

está a chapa em que votaremos na sucessão que haverá daqui a dois anos.

Exmo. Sr. Desembargador Joaquim Herculano, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais; Sr. Diretor-Geral da revista “Encontro”, meu amigo André

Nunes Lamounier - aproveito para cumprimentar sua esposa, seu filho, sua família -;

Exma. Sra. Eliane Parreiras, Secretária de Cultura do Estado de Minas Gerais, que

me fez tornar um entusiasta também da causa; minha amiga, Sra. Deputada Liza

Prado,  aqui  representando  a  bancada  feminina  desta  legislatura;  minha  mãe,  D.

Neusa;  minha  irmã,  Valquíria;  minha  namorada,  Fernanda;  senhoras  e  senhores;

quero aqui cumprimentá-los, na pessoa do Zeca, e tomo a liberdade de assim chamá-

lo.

Há 10 anos,  no  ano de 2002,  vários  fatos  relevantes ocorreram e se tornaram

notícia. George W. Bush falou, num fórum de dados, que o Irã, o Iraque, a Coreia do

Norte formavam o eixo do mal. Dava início também à Guerra do Afeganistão, que

infelizmente vitimou centenas de milhares de pessoas. O Brasil sagrou-se campeão

mundial  de  futebol  na  Copa  do  Japão  e  da  Coreia  do  Sul.  Entrou  em  vigor  a

circulação  do  euro,  moeda  do  continente  europeu.  O  jornalista  Tim  Lopes  foi

assassinado quando fazia a cobertura de um baile  “funk” no Rio, demostrando, já

naquele período, como as organizações criminosas estavam organizadas e ousadas

e como, infelizmente, o tráfico de drogas não mais respeitava o poder público.

Em  Belo  Horizonte,  em  Minas  Gerais  deu-se  o  início  da  história  da  revista

“Encontro”.  Reportando-me  mais  uma  vez  à  história,  no  período  da  Revolução

Francesa, quando ocorreu uma série de mudanças na Europa, só quem tinha posses,

terras  e  muito  dinheiro  tinha  poder.  Isso  porque  somente  esses  detinham  a

informação. Certa vez pregou Gilberto Dimenstein que quem sabe mais pode mais.

Referia-se então ao estudo que inclui livros, jornais, revistas. Sem sombra de dúvida,

vivemos  em  uma  sociedade  de  superabundância,  que  não  é  somente  de  bens

materiais,  mas  também  de  informação.  Mesmo  com  o  advento  da  internet,  da
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comunicação  digital,  a  revista  “Encontro”  se  consolidou,  sendo fiel  aos  princípios

jornalísticos de divulgar tudo o que é de relevante interesse social e de manter perfil

editorial extremamente diversificado - da economia à saúde, do lazer à política, da

estética à moda, do esporte à decoração, de festas e momentos de entretenimento a

demandas de nossa sociedade.

Neste  momento  quero  agradecer  à  revista  “Encontro”,  fundamental  para  que

pudéssemos obter vitórias importantes para a sociedade. Recordo-me, quando ainda

era Vereador, de que vocês cobriram a luta contra o aumento do IPTU, assim como o

jornal  “Estado  de  Minas”,  e  foram  personagens  importantes  nessa  luta;  mais

recentemente,  no  trabalho  que  acabou  gerando  a  construção  da  alça;  hoje,  na

trincheira entre a MG-030 e a BR-040, que liga Nova Lima a Belo Horizonte; há pouco

tempo, na reabertura do túnel do Ponteio, que, infelizmente, amanhã, completa um

ano. Porém, ao meio-dia, finalmente, será entregue novamente ao uso de todos nós.

Hoje se mostra um dos meios de comunicação que mais valoriza o povo de Minas e

suas  tradições.  Para  especificar  ainda  mais,  foram  criadas  edições  especiais:

“Encontro Bairros”, “Encontro Luxo”, “Encontro Cidades”. No total, foram praticamente

publicadas 200 edições. Possui edição mensal, com tiragem de 72 mil exemplares. É

a maior revista do formato publicada fora do eixo Rio-São Paulo.

Com todo esse sucesso no nosso Estado de Minas Gerais e a união com os Diários

Associados, o mais tradicional e maior conglomerado de comunicação de Minas, a

revista transcendeu as fronteiras e desembarcou na Capital Federal, onde foi criada a

“Encontro Brasília”, motivo de orgulho para nós, mineiros, repetindo-se a trajetória de

um  dos  maiores  políticos  do  Brasil,  homem  que  todos  admiramos,  Juscelino

Kubitschek,  que foi  Prefeito  da nossa querida Capital  e,  posteriormente,  construiu

Brasília de forma visionária.

Para  que  essa  história  fosse  coroada  de  êxito,  foi  necessário  inteligência

prodigiosa, esforço laborioso, com destaque para o Diretor-Geral, sócio e editor André

Lamounier, que vem, nessa tarefa edificante, prestando um relevante serviço à nossa

Capital,  ao  nosso Estado e ao  nosso país.  Destacamos Lamounier  e toda a sua

equipe pela primazia de seus préstimos, fazendo valer a frase de Cláudio Abramo: “O

jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária de inteligência e o exercício
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cotidiano do caráter”.

Como forma de reconhecimento, a revista recebeu uma infinidade de homenagens

e títulos. Cito alguns: Prêmio Top Excelência Empresarial nos anos de 2009, 2010 e

2011; e Melhor Revista do Ano pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Minas

Gerais nos anos de 2010 e 2011. E, na semana em que BH comemora os seus 115

anos, estamos reunidos para também comemorar e felicitar as Bodas de Zinco pelo

casamento de Belo Horizonte com a revista “Encontro”. E, se encontro significa ato de

encontrar, reunião, festa, fica registrado nesta reunião oficial, com o nosso apreço e a

nossa admiração nessa área que é fundamental para a consolidação da democracia,

o aniversário de 10 anos da revista “Encontro”. Parabéns a toda a equipe e a todos

que fazem parte dessa bela história. Viva a revista “Encontro”!

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  Sr.  André  Nunes  Lamounier,  Diretor-Geral  da  revista

“Encontro”, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os

seguintes dizeres: “Em 2002, surgiu em Belo Horizonte uma revista comprometida em

revelar a vida da Capital mineira sob a perspectiva da notícia: a revista 'Encontro'.

Líder entre as publicações do Estado, com isenção e qualidade editorial, esse eclético

e premiado periódico vem alcançando cada vez mais destaque no cenário nacional.

Ostentando o título de maior publicação produzida fora do eixo Rio-São Paulo em

formato de revista, a 'Encontro' prossegue com o firme compromisso de ampliação e

inovação contínuas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhece o valor da

revista 'Encontro' para o Estado e para o País e rende a ela honrosa homenagem

pelos 10 anos de sua criação”.

O Sr. Presidente - Solicito a presença honrosa do nosso Governador Alberto Pinto

Coelho.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. André Nunes Lamounier

Boa noite a todos. Quero cumprimentar os Exmos. Srs. Deputado Dinis Pinheiro,

meu amigo, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  por

quem tenho profundo respeito e admiração; Alberto Pinto Coelho, Governador  em



2279
____________________________________________________________________________

exercício e futuro Governador do Estado de Minas Gerais. Deputado Fred, talvez V.

Exa. não tenha tido a oportunidade de trabalhar com ele nesta Casa, mas eu tive o

privilégio de conhecê-lo aqui na Assembleia e lhe devo muito.

Cumprimento  também  os  Exmos.  Srs.  Desembargador  Joaquim  Herculano,

Presidente do Tribunal  de Justiça de Minas Gerais;  o Deputado Fred Costa, meu

particular amigo e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; assim

como as Exmas. Sras. Eliane Parreiras, Secretária de Cultura do Estado de Minas

Gerais, e Deputada Liza Prado. Obrigado a todos. Quero dizer que estar presente em

um  evento  como este,  sexta-feira  à  noite,  realmente  não  é  fácil.  Portanto,  quero

agradecer profundamente o desprendimento de vocês por estarem aqui.

A história da “Encontro” pode ser facilmente resumida num tripé de palavras. Em

primeiro lugar, a “Encontro” é inequivocamente fruto da obstinação e do trabalho. Não

fosse  a  determinação  e  a  perseguição  fervorosa  dos  objetivos  que  queríamos

alcançar, hoje eu não estaria neste evento. Sou discípulo de Hemingway, que acredita

que o sucesso é 99% suor, e tive a sorte de ter uma equipe que também comunga

dessa cultura.

Mesmo  com  essa  obstinação  no  trabalho  em  nossa  história  de  10  anos,  a

“Encontro”  viveu  momento  difícil,  como  talvez  boa  parte  das  empresas  que  se

forjaram  aqui,  sem  grandes  apoios  de  estruturas,  à  base  do  suor.  A “Encontro”

também enfrentou momentos difíceis. Passamos por um litígio societário há alguns

anos,  que  quase  levou  a  empresa  a  sucumbir.  Nesses  momentos  mais  difíceis,

quando estávamos sem ver o sol, sem saber o horizonte de amanhã, havia alguma

coisa lá dentro, uma espécie de sininho que batia dentro da gente, que dizia que valia

a pena acreditar, que valia a pena lutar. Não sabíamos direito aonde íamos chegar,

mas o sininho dizia que valia a pena. Diria, meus senhores e minhas senhoras, que a

“Encontro” é uma conjugação de obstinação, de trabalho e de fé. Foi a fé, a crença de

que valia a pena lutar que nos trouxe até aqui.

Para coroar todo esse esforço, tive o orgulho de ser convidado, em meados do ano

passado,  para  fazer  parte  do  grupo  Diários  Associados,  um  dos  maiores

conglomerados  de  comunicação  do  Brasil,  que,  acredito,  os  senhores  conhecem

muito  bem.  É  uma  composição  de  liderança  em  três  Estados,  absolutamente
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estratégicos:  Minas  Gerais,  Brasília  e  Pernambuco.  Era  disso  que  a  “Encontro”

precisava para alçar voos mais altos e ter sonhos ainda mais ousados. A maioria de

vocês  conhece  os  Diários  Associados  por  fora.  Queria  falar  um  pouquinho,

rapidamente,  do grupo por  dentro, o qual tive a oportunidade de conhecer.  Estou

tendo a oportunidade de conviver diariamente, frequentemente com eles. Muito mais

que uma estrutura portentosa de meios de comunicação, encontrei um grupo com

gente absolutamente amiga, sincera e generosa.

Não poderia deixar de falar sobre quatro pessoas, que considero marcantes, com

as quais tenho tido a oportunidade de conviver. Um deles é o Mário Neves, que teve

de sair há pouco. Brinco que ele é meu padrinho lá dentro. Padrinho de coração, não

o de batismo, que é o Josemar. Meu padrinho de coração é o Mário, pessoa de uma

generosidade  conhecida  por  poucos.  O  segundo  é  o  Josemar,  meu  padrinho  de

batismo,  que  efetivamente  propôs  e  iniciou  esse  processo  de  convergência  da

“Encontro” com o grupo Diários Associados. Ele é um sujeito de um pragmatismo e de

uma inteligência absolutamente ímpar.

Sobre o meu amigo Zeca Teixeira da Costa, meus caríssimos Governador Alberto

Pinto  Coelho,  Presidente  Dinis  Pinheiro  e  Desembargador  Joaquim  Herculano  -

vocês, que na política estão acostumados a desenhar as trajetórias -, escrevam o que

estou  dizendo:  desconheço  um grupo  de  comunicação  no  Brasil  que  tenha  uma

liderança com o preparo que o Zeca tem, com a juventude que ele tem. Dessa forma,

faço-os  mais  claramente  entender  a  razão  de  julgar  que  foi  uma  sorte  eu  e  a

“Encontro” estarmos ao lado desse grupo e de uma liderança como o Zeca.

Não posso deixar de registrar o meu profundo carinho pelo Dr. Álvaro Teixeira da

Costa, pessoa que tenho quase como mestre. Há alguns dias, às 16 horas de uma

sexta-feira, fui ao jornal conversar com o Dr. Álvaro, o que fizemos mais ou menos até

às  18h30min.  Ao  fim  da  conversa,  disse-lhe  que  só  tinha  um  pedido:  que

marcássemos essa conversa, se não para todas as sextas-feiras, ao menos de 15 em

15 dias. É impressionante como aquele homem tem sabedoria e sensibilidade.

Por fim, a história dos 10 anos da “Encontro” tem as características que acabei de

narrar, mas também tem personagens sem os quais esse filme não teria acontecido;

portanto, gostaria de agradecer a alguns desses personagens. Em primeiro lugar, à
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minha família: meu pai, minha mãe, meus irmãos - meu tronco. Agradeço à minha

maravilhosa mulher  Naná,  companheira  absolutamente  extraordinária;  a  meu filho

Arthur, que é bom aluno, bom de bola e ainda por cima atleticano. Também não posso

deixar de falar da minha turma, dos meus guerreiros, aqui simbolizados na Neide,

Editora-Chefe da nossa equipe. Costumo dizer que a “Encontro” tem efetivamente um

grupo de guerreiros - só quem está lá dentro sabe como somos. Finalmente, quero

agradecer a todos os meus amigos, parceiros, clientes, enfim, a todo mundo que um

dia, de alguma maneira, acreditou que estes 10 anos seriam possíveis.

É muito gratificante para mim, Deputado Fred Costa, receber a homenagem desta

Casa, porque só quem viveu a dificuldade que vivi na “Encontro” sabe o valor que tem

o apoio na hora certa. E esta Casa me deu muito apoio, na pessoa do Governador

Alberto Pinto Coelho e do Presidente Dinis Pinheiro. Portanto, quero dizer que sou

muito grato a esta Casa.

Também gostaria de enumerar mais algumas pessoas que vejo aqui: o Nadim, do

Sindilojas; o Fernando, da Master; o Joel, da JAM, que acaba de chegar, atrasado, e

o Ronaldo. Registro o nome dessas pessoas para simbolizar o agradecimento que

faço a todos aqueles que realmente estiveram ao lado da “Encontro”, como vocês, no

momento mais difícil.  Quero dizer-lhes que viverei a vida para pagar o que vocês

fizeram por mim e pela “Encontro”, mas morrerei devedor. Obrigado.

Palavras do Governador do Estado

Peço licença a todos, já com o consentimento prévio do Presidente, para trazer a

minha  palavra,  aqui  da  Mesa  diretora.  Cumprimento  o  eminente  Presidente  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, meu dileto amigo, Deputado Dinis Pinheiro,

e,  nesta  oportunidade,  cumprimento-o  pela  recondução à Presidência desta Casa

para  o  próximo  biênio,  de  uma  maneira  singular,  comprovando  a  sua  liderança,

competência  e  altivez  reconhecidas  pelos  seus  pares.  Dos  76  parlamentares

presentes,  74  sufragaram o  seu nome; portanto  é  a  renovação da confiança dos

líderes desta Casa e, por extensão, da população de Minas em seu trabalho, em sua

liderança.  Quero  cumprimentar  o  eminente  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de

Minas  Gerais,  meu  dileto  amigo,  Desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues.

Cumprimento  minha  companheira  de  governo,  a  ilustre  Secretária  de  Estado  de
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Cultura,  Eliane  Parreiras.  Cumprimento  a  Deputada  Estadual  Liza  Prado,  que

representa  a  bancada  feminina  desta  Casa.  Quero  cumprimentar  este  jovem  e

talentoso  autor  do  requerimento  que  deu  causa  a  esta  solenidade,  o  Deputado

Estadual Fred Costa. Penitencio-me de não ter tido a oportunidade de convivência

nesta Casa com o eminente Deputado, mas acompanho o seu trabalho, constato a

sua contribuição para o Parlamento mineiro e profetizo um futuro promissor na sua

carreira, que já é por todos reconhecida. Dizer que, nas suas palavras e nas do nosso

André  Lamounier,  senti-me,  também,  homenageado,  juntamente  com  a  revista

“Encontro”. Cumprimento o companheiro, amigo, eminente Deputado Estadual Célio

Moreira,  que preside a  importante Comissão de Meio Ambiente nesta Casa,  com

brilho e com denodo. Cumprimento o Diretor Executivo do jornal “Estado de Minas”, o

amigo Geraldo  Teixeira  da  Costa,  nosso querido  Zeca;  o  Diretor-Geral  da  revista

“Encontro”,  amigo,  querido,  André  Lamounier,  jovem  idealista;  a  família  do

homenageado,  na pessoa da sua esposa Najla  e de  seu filho Arthur,  um menino

inteligente e, com certeza, atleticano. Estendo meus cumprimentos aos funcionários

da revista “Encontro” e a todos os presentes.

Darei início às minhas palavras com uma citação do Diretor-Presidente dos Diários

Associados, o caro amigo Álvaro Teixeira da Costa, digno sucessor da saga de um

Assis Chateaubriand, o Velho Capitão, e filho de um mestre do jornalismo brasileiro, o

sempiterno Geraldo Teixeira da Costa, para sempre presente Gegê. Sobre o encontro

da revista com o jornal e, ainda mais, com os Diários Associados, assim nos disse o

Presidente  Álvaro,  tal  como  aqui  declaro:  “Nesse  caso  específico,  nós  não  a

conquistamos; a revista é que nos conquistou”.

Meu caro André Lamounier,  que tão bem dirige a  revista “Encontro”,  vem-me à

mente  a  ocasião,  10  anos  atrás,  em  que,  como  1º-Vice-Presidente  da  Casa,  o

recebemos no gabinete da Presidência.  Você trazia a boneca da primeira revista,

contando  seus  planos,  seus  sonhos.  Recordo-me  muito  bem  que,  quando  o

cumprimentamos, sua mão estava suada, fria,  pois naturalmente era um momento

tenso em que você buscava, com seu idealismo, produzir uma revista que viesse a

preencher e complementar a mídia, fazendo um papel importante para Minas Gerais,

com uma revista genuinamente mineira. Passados 10 anos, com certeza seus sonhos
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se realizaram. A revista “Encontro” ultrapassou os limites e contornos de Minas Gerais

e se faz presente, hoje, na Capital federal, certamente buscando conquistar aquele

importante mercado, mas levando em suas raízes os valores de Minas Gerais.

Portanto,  nesta  noite,  aqui  estou,  como  todos  os  demais,  para,  em  nome  do

governo  de  Minas,  fazendo  coro  com  o  Governador  Antonio  Anastasia,  trazer  o

abraço de reconhecimento e o apreço de todos os mineiros e mineiras pelo papel

importante que a revista “Encontro” faz na mídia do nosso Estado e na nacional.

Quero também ressaltar o destaque com que os Diários Associados, nesta terceira

geração - que tem em seu comando o competente e jovem amigo Zeca, na pessoa de

quem  cumprimento,  estendendo  os  meus  reconhecimentos,  toda  a  equipe  de

jornalistas e colaboradores -,  avançam de forma vanguardista na mídia eletrônica,

que,  em seus portais  e  “sites”,  alcança a velocidade da informação,  sempre com

credibilidade, ética e respeito ao leitor, ao internauta. Aliás, isso é condizente com

toda a história dos 85 anos dos Diários Associados.

Por fim, ousarei dizer: os tempos se reencontram em Minas Gerais para renovar, no

Brasil,  o  sonho  precursor  de  Assis  Chateaubriand  de  formar  uma  grande  rede

nacional de informação nos idos de 1930. Foi ele - não há dúvida - o fundador da

Rede  Associada  de  Rádios,  Jornais  e  Televisão,  o  mais  autêntico  precursor  do

sistema de comunicação social no espaço nacional de idos tempos e é reconhecido

no momento  presente.  Estamos,  pois,  aqui  comemorando um encontro  -  singular

nome editorial que o querido empresário Lúcio Bemquerer fez circular pioneiramente

no Norte de Minas - que marca caminhos para o futuro a partir do tempo presente,

lançando âncoras de credibilidade e de sustentação no tempo passado. Assim, meu

caro  André,  celebramos  a  revista  “Encontro”  no  dia  de  hoje,  augurando  que

permaneça palpitando no tempo presente e no futuro da imprensa de Minas e da

imprensa nacional. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo.  Sr.  Governador  em  exercício  do  Estado  de  Minas  Gerais,  dileto  amigo

Alberto  Pinto  Coelho,  esse  grande  arquiteto  político  dos  mineiros,  orgulho

permanente  desta  Casa,  exemplo  de  homem  público,  abnegado,  dedicado,

inteligente,  tive  essa  missão  de  sucedê-lo  nesta  Casa  -  vocês  haverão  de
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compreender -, não com o mesmo brio, não com o mesmo brilho. O Alberto Pinto

Coelho realmente é uma figura política singular, um ser humano encantador, sempre

gentil, cordato, polido. E digo: sou mais retraído, acanhado, mas tenho que ser. Sou

observador atento, permanente. Alberto Pinto Coelho tem uma capacidade incomum

de abrir caminhos. Por isso, o Dinis, lá de Ibirité, está sempre com um olhar muito

atento aos passos e aos aconselhamentos sábios de nosso líder maior, Alberto Pinto

Coelho. É uma alegria muito grande recebê-lo.

Saúdo o Exmo. Sr. Desembargador Joaquim Herculano, dileto amigo Presidente do

Tribunal de Justiça, que não está muito feliz, porque é cruzeirense. Ele está um pouco

chateado comigo, com o Alberto, com o André, com o Zeca e com a família atleticana,

mas, certamente, seu neto será atleticano; disso não tenho a menor dúvida. Quero

cumprimentar o André, Diretor-Geral da revista “Encontro”, sempre generoso, amigo,

fidalgo e de olhar visionário. É bom reencontrá-lo, André, e testemunhar essa história

bonita. Quero saudar a Exma. Sra. Secretária de Cultura do Estado de Minas Gerais,

Dra. Eliane Parreiras, que, com muito talento cumpre a sua missão. Ainda saúdo essa

jovem liderança, querido amigo que abrilhanta esta Casa, impetuoso, comprometido

com o bem, querido amigo Deputado Fred Costa e autor deste momento que todos

celebramos  com  muita  alegria  e  encantamento;  e  a  Deputada  Liza  Prado,

representante  da  bancada  feminina,  mulher  aguerrida,  mulher  que  vibra

entusiasmada com a vida pública, que faz tudo com carinho, dedicação e zelo. Quero

saudar também a Sra. Najla, esposa de nosso amigo André, que já citei, e reafirmo o

meu apreço e admiração pelo atleticano que é. Ano que vem vai ser ainda melhor,

mais vitorioso. Quero saudar também o Sr. Guilherme Nunes Lamounier, executivo de

contas da revista “Encontro”, irmão de nosso amigo André. Quero saudar ainda a Sra.

Valquíria  e  a  Sra.  Neusa  Costa,  familiares  do  querido  amigo.  Parabéns!  Quero

cumprimentar o Deputado Célio Moreira, grande companheiro.

Senhoras  e  senhores,  permitam-me abraçá-los  na  figura  do  querido  e  fraterno

amigo Zeca. O Zeca realmente é uma pessoa encantadora, amiga, solidária e ainda

vai desenhar uma história realmente muito mais louvável, recheada de conquistas e

vai dar uma contribuição cada dia mais primorosa não somente a Minas, mas também

ao Brasil. É bom, André, com muita atenção, ficarmos observando a sua oração, a
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sua  manifestação,  com  muita  simplicidade,  com  o  coração  sempre  generoso

relatando a sua vida,  a sua saga.  É prazeroso,  dá gosto.  E  a saga dos grandes

normalmente é assim: labutada no suor, na dedicação, no solavanco, no sacrifício,

mas sempre carregando no coração e na alma um ideal, o ideal de servir, de fazer o

bem.

Na  condição  de  mineiro,  digo  que  Minas  se  encontra  de  verdade  na  revista

“Encontro”.  Há  10  anos  os  mineiros  e  as  mineiras,  querido  Presidente  Joaquim

Herculano,  vêm aquilatando,  reconhecendo,  admirando e partilhando essa história

bonita, que se notabiliza pelo reconhecimento, pela admiração, pela receptividade,

pelo  zelo  com  a  democracia,  pela  responsabilidade,  pelo  profissionalismo,  pela

independência, pela altivez como arauto dos mineiros. É fundamental que sua história

realmente seja celebrada não somente hoje, mas todos os dias, em nosso cotidiano,

pois é uma história realmente revestida de beleza, beleza da vida. Vale a pena viver,

vale a pena acreditar, vale a pena ter fé. Sou um homem de muita fé. Acho que isso

move, conforta, dá esperança, dá ousadia.

Essa sua história não poderia ser diferente. É alicerçada e fulcrada na ousadia, na

fé, na simplicidade, na vontade, sortuda, luminosa, venturosa. Se estamos celebrando

aqui 10 anos de realizações, essa sua rica história agora consegue ser brindada com

um saldo de qualidade ainda maior,  porque ela agora tem como aliada a história

primorosa de esmero magistral dos Diários Associados.

Os Diários Associados são patrimônio dos mineiros, patrimônio dos brasileiros. Eu

também gosto muito de conversar com o Dr. Álvaro, que tem coração generoso, mas

demonstra firmeza e intransigência na defesa dos seus princípios. É realmente um

mineiro  referencial  para  todos  nós,  é  um  patriota,  pessoa  responsável  que  quer

construir um Estado melhor, que quer, de verdade, construir um Brasil melhor, sem

corrupção, sem injustiça, com liberdade, com alegria, com justiça social. Então, você

teve  e  está  tendo  essa  felicidade:  a  sua  história  ser  abraçada  por  uma  história

vitoriosa simbolizada tão bem pelo Dr. Álvaro, com sua experiência, com seus sábios

ensinamentos, com suas lições magistrais, que, certamente, ele lhe confere no dia a

dia de convivência. Também aliado a isso, conforme você disse, a juventude do Zeca.

O Zeca faz parte dessa nova geração, é uma pessoa altiva, talentosa, comprometida
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com o bem, com olhar visionário que abraça o futuro e enxerga bem à frente. Essa é

a  característica  do  estadista,  daquele  que  projeta  o  futuro.  Esse  é  o  Zeca,  que

convive com os sábios ensinamentos de seu pai, criado nesse berço privilegiado, mas

que tem humildade para aprender e uma vontade para fazer e servir que nos enche

de orgulho.

Quero manifestar a felicidade que você deve estar sentindo por tudo isso, pelos

solavancos, pelas vitórias, pelas realizações. Deus o tem abençoado. Tenho a certeza

de que, com essa parceria tão fecunda, com o Álvaro, com os Diários Associados,

com o Zeca, você, que já fez uma belíssima história em Minas, haverá de fazer -

quero vaticinar - brevemente a revista mais veiculada e de maior envergadura na

Capital  federal.  Não  tenho  dúvida  nenhuma  disso.  Será  o  orgulho  de  todos  os

brasileiros.  Desejo-lhe  de coração todo sucesso,  todo êxito.  Espero  que a revista

“Encontro” continue cumprindo o seu papel na sua edição, no seu conteúdo, na sua

liberdade,  no  seu projeto  gráfico,  no  seu  acabamento.  É,  realmente,  uma revista

lapidar.

Quero,  como Presidente deste Parlamento,  mas muito  mais  como amigo,  como

mineiro, reverenciá-lo, reverenciar todo esse grupo e desejar muito sucesso, muito

êxito,  muita  prosperidade,  que  a  revista  “Encontro”  possa  dar  essa  contribuição

sempre  vigorosa  na  construção  de  um  Estado  mais  virtuoso,  mais  próspero  e

dinâmico; que possamos, na plenitude do vigor, explorar a vocação democrática, a

vocação de liberdade do Estado de Minas Gerais e que, todos juntos, com irmandade

e cristandade, sob a luz permanente da revista “Encontro”, persigamos e alcancemos

o destino da fraternidade, o destino da justiça social e, conforme tão bem preconiza

Dom  Walmor,  que possamos  partilhar  o  desenvolvimento  que  devemos  perseguir

todos  os  dias:  o  desenvolvimento  solidário.  Isso  é  algo  que  nos  desafia

permanentemente.

É com muito orgulho, com muito orgulho mesmo, que me encontro ao lado dos

senhores e das senhoras, ao lado da minha esposa, Adriana, ao lado dos mineiros e

das mineiras, do Presidente Joaquim Herculano, ao lado do nosso líder maior Alberto

Pinto Coelho. É uma satisfação singular, um enorme contentamento. Tenho a certeza

de que a revista “Encontro”, mais que nunca, tem um comprometimento com o bem,
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com  o  futuro,  com  a  prosperidade,  com  as  gerações  vindouras,  com  as  nossas

crianças. Essa é a beleza da vida, fazer o bem, poder servir sempre com integridade,

probidade, correção e generosidade.

Que Deus o abençoe, Fred, grande líder! Quero aproveitar e deixar um abraço de

fraternidade, desejar um Natal maravilhoso, que os nossos corações sejam cada vez

mais  tolerantes,  mais  misericordiosos,  que  redescubramos  os  nossos  valores  e

façamos  o  bem  incansavelmente.  Desejo  que,  sob  a  liderança  de  Alberto  Pinto

Coelho, Anastasia e Aécio Neves, possamos edificar um Estado mais igualitário, mais

fecundo, mais cintilante, onde todos os mineiros e mineiras possam expressar aquela

face do sorriso, da alegria, da gratidão, do agradecimento e da certeza de que, juntos,

vamos construir uma pátria mais solidária. Um Natal maravilhoso, paz, saúde, alegria

e um ano novo recheado de conquistas e que a revista “Encontro” possa, de uma vez

por todas, ser protagonista, não somente em Minas, mas na Capital federal e, claro,

por  todo o nosso amado território  brasileiro.  Muito sucesso,  parabéns, felicidades.

Que Deus esteja sempre abençoando seus passos!

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de terça-feira, dia 18, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na

edição do dia 18/12/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Carlos Mosconi e Sargento Rodrigues (substituindo o Deputado Tenente

Lúcio,  por  indicação  da  Liderança  do  PDT),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
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é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.606/2012, em turno único, é retirado de

pauta  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  ter  sido  apreciado  em

reunião anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.252/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Administração

Pública  (relatora:  Deputada  Luzia  Ferreira).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi.

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Está presente também o Deputado Rômulo Viegas. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: da Sra. Maria do Carmo Lara Perpétuo,

Prefeita  Municipal  de  Betim,  encaminhando  denúncia  contra  o  Maj.  PM Emerson

Gomes  de  abuso  de  autoridade  e  utilização  indevida  da  corporação  durante  as

eleições municipais do corrente ano. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 728/2011 é retirado da pauta, por não
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cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.884 a 3.886, 3.888, 3.891, 3.893, 3.895, 3.916 e 3.933/2012.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (4) em que solicita

seja  formulada  manifestação  de  aplauso,  pelo  excelente  trabalho,  aos  policiais

militares lotados na 118ª Companhia PM Independente que atuaram na operação que

culminou na apreensão de 93 tabletes de maconha, no Município de Rio Casca; seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 18ª e 20ª Cias.

que atuaram na operação que culminou na prisão de dois homens e na apreensão de

mais de 6 KG de crack e quase 2kg de cocaína, na rodovia MG-050, KM-400, no

Município  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  pelo  excelente  trabalho;  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 6º BPM e na 5ª M ESP que

atuaram na operação que culminou na apreensão de 21 bananas de dinamites, no

Distrito de Santa Rita do Itueto, na região de Governador Valadares, pelo excelente

trabalho; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 2ª

Delegacia  Especializada  de  Homicídios  que  atuaram  na  operação  denominada

Tentáculos da Polícia Civil pelo trabalho que culminou na prisão de 18 pessoas e na

apreensão de drogas, armas e dinheiro no Bairro Vila Formosa, em Belo Horizonte,

pelo excelente trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/12/2012

Às  14h50min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas, substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
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(por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  Comissão  presentes.  O  Presidente  suspende  a  reunião.  São

reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos

Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 728/2011 na forma do vencido no 1º

turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do

Deputado Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Maj. PM Lúcio Mauro Campos Silva, Comandante do 21º BPM, e ao Sr.

Eurico Barreto Neto, Promotor de Justiça e titular da 2ª Promotoria, pelos relevantes

serviços  prestados  à  comunidade  de  Visconde  do  Rio  Branco;  seja  formulada

manifestação de aplauso à 6ª Delegacia Especializada Antidrogas - Deia - da Polícia

Civil,  pelo excelente trabalho na operação que culminou na prisão de um quadrilha

que seria responsável por 90% dos roubos a joalherias em Belo Horizonte e Região

Metropolitana, nos últimos dois anos; seja formulada manifestação de aplauso aos

policiais  militares  lotados  no  239ª  e  249ª  Cia  do  52º  BPM  que  participaram  da

operação que culminou na apreensão de 150 barras de maconha, 300 pedras de

“crack”,  balanças de precisão, mais de R$ 12.000,00 em dinheiro, além de várias

armas  e  munições  no  Bairro  Vila  Maria,  no  Município  de  Mariana.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

desconvoca os membros para as reuniões extraordinárias de hoje, às 20 horas, e de

amanhã, às 10h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 38/2012, EM

12/12/2012

Às 9h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Antônio Carlos Arantes e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião  da  Comissão.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger

Presidente e Vice-Presidente. O Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação  aos  Deputados  e  convida  o

Deputado Antônio Carlos Arantes para atuar como escrutinador. Apurados os votos,

verifica-se a eleição do Deputado Dalmo Ribeiro Silva para Presidente e do Deputado

Antônio Carlos Arantes para Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente “ad

hoc” proclama o resultado da eleição e declara empossado como Vice- Presidente o

Deputado Antônio Carlos Arantes, que assume a direção dos trabalhos e dá posse ao

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  como  Presidente.  O  Presidente  eleito  assume  a

direção dos trabalhos e designa como relator o Deputado Tenente Lúcio. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rômulo Viegas - Tenente Lúcio.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 20 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  Deputado  Antônio

Júlio,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB)  e  Hely  Tarqüínio  (substituindo  o

Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 21h14min

são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Tiago Ulisses,

João Vítor Xavier e Dalmo Ribeiro Silva. Está presente também o Deputado Lafayette

de Andrada.  Passa-se à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.392/2012 (relator:

Deputado  Deputado  João  Vítor  Xavier);  e  3.527/2012  (relator:  Deputado  Tiago

Ulisses) na forma do vencido no 1º turno; e 3.538/2012 na forma do vencido no 1º

turno  com  as  Emendas  nºs  1  e  2  (relator:  Deputado  Tiago  Ulisses).  Na  fase  de

discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  João  Vítor  Xavier,  que  conclui  pela

aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.452/2012  na  forma do  vencido  no  1º  turno,  é

apresentada a Proposta de Emenda nº 1,  do Deputado Fred Costa.  Submetido a

discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida

a  votação,  é  rejeitada  a  Proposta  de  Emenda  nº  1.  Registra-se  a  presença  dos

Deputados Adalclever Lopes, Sávio Souza Cruz, Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei

nºs  1.639/2011  e  3.461,  3.507  e  3.587/2012  são  retirados  da  pauta,  o  primeiro,

atendendo-se a requerimento do Deputado Tiago Ulisses, aprovado pela Comissão, e

os  outros  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões

extraordinárias, do dia 13/12/2012, às 10, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/12/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e e
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Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater  a  situação  criada  pela  atuação  dos  chamados  "flanelinhas",  que  estaria

configurando atos de extorsão na abordagem dos condutores no momento em que

estacionam seus veículos, e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se

a presença da Deputada Maria  Tereza Lara  e  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,

membros da supracitada Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Deusuite  Matos  Pereira  de  Assis,  Gerente  de

Coordenação de Ação Regional, representando o Sr. Ramon Victor Cesar, Presidente

da BHTRANS; o Cel. PM Luiz Rogério de Andrade, Comandante da 1ª Região de

Polícia Militar - Comando de Policiamento da Capital; o Sr. Anderson Alcântara Silva

Melo, Chefe do 1º Departamento de Polícia Civil; o Ten. Cel. PM Welton José da Silva

Baião, Comandante do 1º Batalhão da Capital; o Sr. Joaquim José Miranda Júnior,

Promotor de Justiça, representando o Sr. Marcelo Mattar, Coordenador do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri

e da Auditoria Militar; o Cel. PM Itamar Pacheco de Oliveira, Gerente de Controle

Institucional  da  Secretaria  Municipal  de  Segurança Urbana e  Patrimonial  de  Belo

Horizonte,  representando  o  Cel.  PM  Genedempsey  Bicalho  da  Cruz,  Secretário

Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial de Belo Horizonte, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento

Rodrigues,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. A Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva retiram-se da reunião. Logo após, o Presidente passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.
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João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/12/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a dar ciência ao Sargento PM Dalson Ferreira Victor da

manifestação de aplauso a ele concedida, aprovada na Comissão e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Sargento PM Dalson Ferreira Victor; Ten. - Cel. PM Luiz

José Francisco Filho, Comandante do 22º Batalhão da PMMG; Major PM Wallace

Brandão  Vidal,  Comandante  da  127ª  Cia  da  PMMG;  Edilson  Fiuza  Magalhães,

advogado da Aspra,  que são convidados a tomar assento à mesa.  A Presidência

concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência faz a entrega da

manifestação de aplauso, concedida por esta Casa, ao Sargento PM Dalson Ferreira

Victor, pelos relevantes serviços prestados à Polícia Militar e à sociedade mineira. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  (4)  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que seja intensificada a regularização da atividade desenvolvida pelos guardadores

voluntários de veículos nesse Município, através da padronização de documento de

identificação, a ser portado pelo guardador em local visível, bem como de uniforme,

como já ocorre na regional  Centro-Sul;  seja encaminhado à Secretaria  de Defesa
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Social e à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial de Belo Horizonte

pedido de providências para que seja elaborada campanha educativa que incentive

os motoristas e proprietários de veículos a denunciarem às autoridades de segurança

pública  a  atuação  dos  guardadores  ilegais  de  veículos,  no  Município  de  Belo

Horizonte, que praticam, em tese, o delito de extorsão previsto no art. 159 do Código

Penal;  seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil  pedido de informações sobre o

número  de  prisões  em  flagrante  realizadas  e  o  número  de  inquéritos  policiais

instaurados para investigar a prática, em tese, do delito de extorsão previsto no art.

159 do Código Penal , imputados a guardadores ilegais de veículos no Município de

Belo Horizonte, no ano de 2012; seja encaminhado ao Comando do Policiamento da

Capital da PMMG pedido de informações sobre o número de boletins de ocorrência

policial, lavrados nos últimos três anos, em que foram denunciadas as práticas, em

tese,  do  delito  de  extorsão  previsto  no  art.  159  do  Código  Penal,  imputados  a

guardadores  ilegais  de  veículos,  no  Município  de  Belo  Horizonte.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo Corrêa, Duarte Bechir e Neilando Pimenta (substituindo o Deputado Delvito

Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
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Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.435/2011, no 1º

turno, para cuja relatoria designou a Deputada Luzia Ferreira. Passa-se à 1ª Fase da

2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 142/2011

e 3.614/2012 são retirados da pauta por terem sido apreciados em reunião anterior.

Suspende-se  a  reunião.  Reabertos  os  trabalhos  às  18h14min,  estão  presentes  a

Deputada  Luzia  Ferreira  e  os  Deputados  Célio  Moreira,  Gustavo  Valadares

(substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação do BTR) e Sebastião Costa. O

Presidente prorroga os trabalhos por até 2 horas. Às 20h15min, a Presidência verifica

a inexistência de quórum, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.882/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Morada Nova, com sede no

Município de Itaúna.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.882/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  do  Bairro  Morada  Nova,  com  sede  no  Município  de  Itaúna,  pessoa

jurídica de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo a defesa dos

interesses e a melhoria das condições de vida dos moradores dessa comunidade.

Com esse propósito,  a  instituição conscientiza  os  moradores do  bairro  de  suas

potencialidades,  necessidades,  obrigações  e  direitos;  busca  soluções  para  os
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problemas  da  comunidade;  realiza  atividades  culturais,  esportivas,  recreativas,

educativas, de saúde e assistenciais; colabora com a preservação e a defesa do meio

ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação em defesa

dessa comunidade do Município de Itaúna, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.882/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.015/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação na Trilha da Música - ATM -, com sede no

Município de Araguari.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.015/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação na Trilha da Música - ATM -, com sede no Município de Araguari.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  são  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.015/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  68,  inciso  III,  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  mineira,  o  Governador  do  Estado

encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 291 /2012, o projeto de lei em

epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado para o exercício de 2013.

Publicado em 11/10/2012, foi o projeto distribuído a esta Comissão para receber

parecer, em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204

do Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° d o art. 204, foi concedido prazo

de 20 dias para a apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por acordo do

Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 628 emendas.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  orçamentária  anual  -  PLOA -  em  análise  foi  elaborado  em

consonância  com  o  disposto  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO  -  Lei  n°
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20.373, de 9/8/2012, observados os dispositivos constitucionais, a Lei Complementar

Federal n° 101, de 4/5/2000, e a Lei Federal n° 4.3 20, de 17/3/64.

Quadro Geral da Receita e da Despesa

O PLOA estima  a  receita  em  R$68.101.631.673,00  e  fixa  a  despesa  em  igual

montante.

Nesse  total  estão  incluídos  os  valores  referentes  às  receitas  e  despesas

intraorçamentárias,  que  são  aplicações  diretas  decorrentes  de  operações  entre

Órgãos, Fundos e Entidades integrantes do orçamento fiscal.  Para o exercício de

2013, a referida rubrica está estimada em R$7.641.455.647,00, e o seu destaque no

projeto sob análise tem o intuito de evidenciar a sua dupla contagem.

Para os cálculos da representatividade dos tipos de receitas e despesas sobre os

seus respectivos totais não serão considerados os valores referentes às operações

intraorçamentárias,  motivo  pelo  qual  o  presente  parecer  adotará  como  receita  e

despesa fiscal total o montante de R$60.460.176.026,00.

Nessa linha, em valores nominais, estima-se um crescimento de 17,44% na receita

estimada de 2013 em relação à de 2012.

Nos  termos  do  art.  5º,  inciso  I,  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  a

programação deverá ser compatível com a meta de superávit primário constante no

Anexo de Metas Fiscais da LDO, estimada em R$2,5 bilhões, em valores correntes,

parâmetro central para a realização das despesas de custeio e de investimento ao

longo da execução orçamentária para 2013. Vale salientar que, com o advento da

LRF, a  autorização na lei  orçamentária não garante,  por  si  só,  as  despesas  com

pessoal,  que  passam  a  depender  da  Receita  Corrente  Líquida  -  RCL -,  nem  as

despesas com custeio e investimento, que passam a depender da meta de resultado

primário aprovada por esta Casa.

Receita prevista

No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se, no Quadro 1 a

seguir,  que, dos R$60,460 bilhões de receita previstos para 2013, apenas 51,20%

(R$31 bilhões) são recursos ordinários livres do Estado. As receitas restantes, como a

alienação  de  ativos,  as  transferências  da  União,  as  transferências

multigovernamentais,  as  transferências  de  convênios  e  as  transferências
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constitucionais aos Municípios referem-se a recursos vinculados, o que demonstra o

elevado grau de rigidez orçamentária, que se traduz no reduzido poder discricionário

de alocação de recursos por parte do Estado.

Cumpre  informar,  ainda,  que  mesmo  os  recursos  ordinários  livres  possuem

obrigatoriedade de caráter constitucional e legal de despesa, tais como os gastos

com  saúde,  educação  e  pesquisa,  acabando por  gerar  uma margem ainda  mais

reduzida de discricionariedade na alocação orçamentária.

Quadro 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

*  -  O  Quadro  1,  contendo o  Demonstrativo  da  Receita  Orçamentária  para  o

exercício de 2013, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

A receita  tributária  representa  71,22%  da  receita  total  do  Estado  e  tem  como

principal componente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

(81,31%  da  receita  tributária),  cuja  previsão  inicial  foi  baseada  na  estimativa  de

arrecadação para o exercício de 2012, acrescida das variações anuais previstas da

taxa de inflação com base no IPCA (4,5%) e do crescimento do Produto Interno Bruto

- PIB - (5,0%). Em valores nominais, prevê-se um crescimento de 12,85% na receita

tributária estimada para 2013 em relação à estimada para 2012.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos repasses da

União relativos ao Fundo de Participação dos Estados, à quota-parte da Contribuição

do Salário-Educação, à quota-parte de compensação de perda do ICMS/exportação,

à  quota-parte  do  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  Exportados,  às

transferências  de  recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde  e  à  quota-parte  da

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide.

Quanto à Cide, há que se destacar que o Poder Executivo Federal, por meio do

Decreto nº 7.764, de 22 de junho de 2012, reduziu a zero a alíquota incidente sobre

os combustíveis, razão pela qual não há previsão de recebimento dessa receita para

o exercício de 2013.

Desse modo, as transferências da União contribuem com 11,31% da receita total.

Por sua vez, as receitas de capital somam R$3,5 bilhões e representam 5,79% do
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total da receita prevista. As operações de crédito, a amortização de empréstimos e as

transferências de convênios são seus principais componentes.

Para o exercício de 2013, estão previstos recursos da ordem de R$2,541 bilhões,

oriundos de operações de crédito. Em valores nominais, estima-se um crescimento

de 817,28% em relação ao valor orçado para 2012, já que neste ano foi  previsto o

total de R$277 milhões.

O Quadro 2 a seguir evidencia os valores orçados discriminados por operação de

crédito.

Quadro 2

*  -  O  Quadro  2,  contendo  a  relação  dos  valores  orçados  discriminados  por

operações de crédito, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Despesa Fixada

Como se pode observar no Quadro 3 a seguir, dos R$60,460 bilhões da despesa

fixada (excluídas as despesas intraorçamentárias), 84,12% são despesas correntes,

14,95% despesas de capital e 0,94% é destinado à Reserva de Contingência.

Quadro 3

*  -  O  Quadro  3,  contendo  o  demonstrativo  da  despesa  orçamentária  para  o

exercício de 2013, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Despesas Correntes

No grupo das despesas correntes, as despesas com pessoal e encargos sociais

são as mais representativas, correspondendo a 40,85% da despesa fiscal total e a

48,56% das despesas correntes. Conforme disposto no Anexo de Metas Fiscais da

LDO de 2012, a projeção dessa despesa foi feita com base no crescimento vegetativo

da  folha  de  pagamento,  considerando-se  os  reajustes  concedidos  a  carreiras

específicas e as disposições constantes na LRF.

Em valores nominais, observa-se para 2013 um crescimento de 11,31% dos gastos

com pessoal e encargos sociais em relação à despesa orçada de 2012. Em termos

percentuais,  a  participação  desse  grupo  na  despesa  total  do  Estado  passou  de

43,09% em 2012 para 40,85% em 2013.

Vale ainda informar que do total da despesa com pessoal e encargos sociais, mais

de  68%  são  destinados  aos  gastos  com  pessoal  da  Secretaria  de  Estado  de
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Educação - SEE - (23%), do Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - (18,34%), da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - (16,60%) e do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais - TJMG - (11,37%), evidenciando elevada concentração

desse tipo de gasto. Em contraposição, conforme os dados constantes no Volume I

do  projeto  em análise,  a SEE concentra 66,47% do total  de servidores ativos do

Estado.  A PMMG, por  sua vez,  representa  10,77% e o  TJMG 3,25% do total  de

servidores entre ativos, inativos e terceirizados.

Entre as despesas correntes, encontram-se ainda os juros e encargos da dívida

(R$2,726 bilhões),  a rubrica “outras despesas correntes” (R$12,631 bilhões),  além

das transferências constitucionais aos Municípios (R$10,803 bilhões).

As transferências aos Municípios, decorrentes de determinação constitucional, são

constituídas de parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI, da Cide e da Dívida Ativa e Multas

e  Juros  de  Mora  do  ICMS  e  IPVA.  Já  a  rubrica  “outras  despesas  correntes”  é

destinada basicamente ao custeio operacional das políticas públicas implementadas

pelos diversos órgãos e entidades da administração pública estadual.

Juntos,  os  gastos  nessas  três  rubricas  representam  43,27%  da  despesa  total

estimada fixada para 2013.

Despesas de Capital

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os investimentos

gerais do Estado, no valor de R$5,285 bilhões, superior em 68,25% ao valor orçado

para  o  exercício  anterior.  O  Quadro  3-A revela  um  crescimento  significativo  do

investimento do Estado, que, em 2013, representa 8,74% do total da despesa fiscal

contra 6,1% em 2012 e 6,75% em 2011.

Quadro 3-A

* - O Quadro 3-A, contendo o demonstrativo da evolução da despesa por categoria

econômica, 2011-2013, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Vale realçar o crescimento significativo das operações de crédito na composição do

montante total dos investimentos. Para 2013 estão previstas despesas de R$2,378

bilhões  financiadas  com  operações  de crédito,  o  que  representa  um  crescimento

nominal  de  814% em  relação ao  orçado em  2012.  A alocação dessas  despesas

concentra-se  especialmente  nas  áreas  de  infraestrutura  viária  e  transportes,
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desenvolvimento econômico e urbano.

Não é muito lembrar que a Lei nº 20.373, de 2012, a LDO para o exercício de 2013,

prevê, em seu art. 53, que na lei orçamentária para o exercício de 2013 as despesas

com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à ALMG.

Os outros componentes da despesa de capital são as inversões financeiras, que

somam  R$1,671  bilhão,  sendo  87,74% desse total  reservados  para  os  fundos.  A

amortização da dívida está fixada em R$2,079 bilhões,  sendo 96,01% relativos à

dívida contratada interna.

A Reserva de Contingência está fixada em R$567 milhões, o equivalente a 1,28%

da RCL. Esse montante atende, portanto, ao limite mínimo de 1,0% estabelecido na

LDO para essa rubrica.

Limites legais para as Despesas com pessoal

Os  R$21,456  bilhões  de  despesa  fixada  para  gastos  com  pessoal  e  encargos

sociais para 2013, já ajustada às determinações da LRF, representam 48,33% da

RCL estimada para o exercício, como pode ser observado no Quadro 3-B.

Cabe ressaltar, no entanto, que o cálculo da despesa de pessoal, para efeito da

apuração do limite da LRF, já reflete a alteração promovida pela Portaria Conjunta nº

2,  de  agosto  de  2010,  editada pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  -  STN. Essa

portaria  tem  por  objetivo  demonstrar  a  situação  previdenciária  dos  entes  da

Federação a  partir  de uma reclassificação da receita  e  despesa orçamentária  do

Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS.

A adoção dessa nova classificação permitiu a exclusão do montante da despesa

com  pessoal  dos  recursos  recebidos  pelo  RPPS,  decorrentes  da  realização  de

aportes periódicos do Tesouro para a amortização de déficit atuarial desse regime. Tal

alteração implicou uma redução substancial no valor apurado a título de despesa de

pessoal para efeito do cumprimento do limite imposto pela LRF.

Quadro 3-B

* - O Quadro 3-B, contendo o demonstrativo da participação da despesa de pessoal

na receita corrente líquida, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.
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Despesas Incomprimíveis

As despesas incomprimíveis  - assim entendidas as despesas que não podem ser

reduzidas em decorrência de repartições ou vinculações constitucionais das receitas,

ou de difícil  redução em função de sua essencialidade  - somam R$53,821 bilhões

(89,02% da despesa total). Esse número demonstra o excessivo engessamento do

orçamento e as consequentes dificuldades para a eliminação de possíveis déficits

nominais no decorrer da execução orçamentária de 2013, bem como para a alocação

de  recursos  para  novas  ações  (10,98%  do  total  do  orçamento  fiscal),  conforme

mostra o Quadro 3-C.

Quadro 3-C

*  -  O  Quadro  3-C,  contendo  as  despesas  orçamentárias  incomprimíveis,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Benefícios Fiscais

As  concessões  do  grupo  de  benefícios  heterônomos  -  benefícios  aprovados

nacionalmente, independentemente da decisão das unidades federadas - destacam-

se  como o  item  de  maior  peso  no total  das  desonerações  fiscais.  O  volume de

concessões  desse  grupo  (R$6,778  bilhões)  em  relação  às  receitas  corrente  e

tributária previstas para 2013 representa 10,66% e 15,74%, respectivamente, sendo

as perdas com o Simples Nacional e a decorrente da desoneração das exportações -

Lei Kandir - as mais relevantes.

Considerando  os  benefícios  concedidos  pelo  poder  público  estadual  (isenções,

anistias e outros benefícios de natureza tributária) no exercício de sua prerrogativa, o

demonstrativo regionalizado do efeito da renúncia fiscal sobre o orçamento de 2013

apresenta, de forma discriminada, os novos benefícios (aprovados ou prorrogados a

partir  de  2012,  com  impactos  previstos  para  2013)  e  as  renúncias  preexistentes

(benefícios fiscais consolidados anteriormente ao exercício de 2012 que repercutirão

em 2013).

Tais benefícios representam ações do poder público com o objetivo de estimular a

redução  de  preços  de  bens  de  consumo  para  a  população  e  de  proteger

determinadas  cadeias  produtivas  e  de  prestação  de  serviços  em  situação  de

vulnerabilidade  contra  ações  predatórias  de  natureza  fiscal  por  parte  de  outras
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unidades federativas.

A estimativa  de  renúncia  fiscal  decorrente  dos  novos  benefícios  é  de  R$145

milhões,  o  que  corresponde  a  0,23%  da  receita  corrente  e  a  0,34%  da  receita

tributária estimadas para 2013.

Já  as  renúncias  preexistentes  somam  R$3,825  bilhões  e  correspondem  a,

respectivamente, 6,02% e 8,88% das receitas corrente e tributária.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

No tocante ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

estão  previstos  recursos da  ordem de R$6,648  bilhões,  oriundos basicamente  da

geração  de  caixa  das  próprias  empresas  ou  de  operações  de  crédito  por  elas

contratadas. Observa-se para 2013 uma redução de R$1,667 bilhão em relação ao

investimento orçado em 2012.

A Cemig Distribuição S.A., a Cemig Geração e Transmissão S.A. e a Companhia de

Saneamento  de  Minas  Gerais  - Copasa  - destacam-se  como  as  empresas  com

maiores investimentos dirigidos para projetos de geração, transmissão e distribuição

de  energia  elétrica  e  abastecimento  de  água,  sistema  de  esgoto  e  saneamento

ambiental,  o  equivalente  a  90,83%  do  total  do  orçamento  de  investimento  das

empresas controladas.

Quadro 4

* - O Quadro 4, contendo os investimentos por empresa, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 19.12.2012.

Análise da Despesa por Função

A análise percentual da despesa orçamentária fixada em relação à receita prevista

para 2013, cujos dados estão no Quadro 4, indica que, excluída a função Encargos

Especiais (26,77%), que inclui o pagamento de juros da dívida, as funções com maior

peso  na  composição  da  despesa  são  Previdência  Social  (18,44%),  Educação

(12,73%), Saúde (11,48%) e Segurança Pública (8,79%).

A comparação com os exercícios anteriores mostra o incremento substancial  na

execução orçamentária nas funções de Educação, Previdência Social e Saúde, que

apresentaram  crescimento  de  17,56%,  11,07%  e  20,08%,  respectivamente,  em

relação aos valores autorizados em 2012.
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Na  Saúde,  dos  R$6,943  bilhões  de  recursos  previstos,  R$3,356  bilhões  estão

alocados  na  Assistência  Hospitalar  e  Ambulatorial,  R$721  milhões  no  Suporte

Profilático e Terapêutico e R$599 milhões na Atenção Básica.

Na função Educação,  dos R$7,7 bilhões de recursos previstos, R$4,455 bilhões

estão alocados no Ensino Fundamental (valor 12,55% superior ao autorizado para

2012) e R$1,529 bilhão estão alocados no Ensino Médio (valor 42,03% superior ao

autorizado para 2012).

Por outro lado, algumas funções tiveram redução de recursos quando comparamos

a previsão para 2013 com a dos anos anteriores. Entre elas se destacam: Segurança

Pública, Trabalho e Desporto e Lazer.

Quanto à função Segurança Pública, cabe ressaltar que a redução de recursos se

deve  à  não  inclusão,  naquela  função,  dos  gastos  referentes  à  previdência  dos

policiais  e  bombeiros  militares,  que  passaram  a  ser  classificados  na  função

Previdência Social.

Com base nos demonstrativos do Volume 1 da proposta orçamentária, observa-se

que a aplicação dos recursos  previstos  na manutenção e no desenvolvimento do

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, bem como nas ações de Amparo e

Fomento à Pesquisa, estão em conformidade com as exigências da Constituição da

República,  do  Estado  e  da  LDO,  relativas  à  aplicação  mínima  de  recursos  nas

referidas áreas.

Em cumprimento ao Termo de Ajuste de Gestão firmado entre o Governo do Estado

de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado, consta na proposta orçamentária

demonstrativo de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino de 23,96%,

atendendo ao mínimo pactuado para o exercício de 2013.

Quadro 5

* -  O quadro 5,  contendo a despesa orçamentária por função e a porcentagem

sobre  a despesa efetiva  do  exercício,  foi  publicado no “Diário  do  Legislativo”,  de

19.12.2012.

Dívida Pública

As  despesas  com  o  serviço  da  dívida  estão  orçadas  em  R$4,806  bilhões  e

representam 7,95% da despesa orçamentária total. A amortização consome R$2,079
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bilhões, representando 23,01% das despesas de capital, e os juros e encargos da

dívida consomem R$2,727 bilhões ou 5,36% das despesas correntes.

Considerações Finais

Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a apresentação

de emendas parlamentares e a escassez de recursos ordinários livres, procedeu-se a

um amplo acordo para se estabelecerem as prioridades de cada Deputado.  Cabe

salientar que as dotações decorrentes de emendas parlamentares aprovadas serão

identificadas, na modalidade de aplicação, com o código 99, de utilização exclusiva

do Poder Legislativo, e, no identificador de procedência e uso, com o código 8, sendo

as da Comissão de Participação Popular identificadas com o código 4.

Cumpre ressaltar que as Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de

Participação  Popular  e  Comissões  Temáticas  desta  Casa promoveram  audiências

públicas  com  o  objetivo  de  discutir  o  projeto  de  lei  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, revisão 2013, com a sociedade, bem como de

colher  sugestões  para  o  seu  aprimoramento.  Esse  processo  resultou  na

apresentação, pela Comissão de Participação Popular, de 73 emendas ao PLOA.

Apresentamos  diversas  subemendas  às  emendas  dos  parlamentares,  com  o

objetivo de atender às solicitações por estes propostas.

Apresentamos também algumas emendas solicitadas pelo Poder  Executivo para

adequação da proposta orçamentária encaminhada.

Finalmente, apresentamos a Emenda nº 804 para recomposição do limite mínimo

fixado pela LDO para a dotação Reserva de Contingência, de 1% da RCL, uma vez

que, para facilitar  o processo de apresentação das emendas pelos parlamentares,

adotamos o procedimento de indicar aquela dotação como fonte para dedução.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.471/2012, em

turno único, com as Emendas nºs 1 a 13, 25 a 39, 43 a 45, 47 a 57, 67 a 78, 80 a 87,

91 a 94, 116 a 118, 155, 191 a 241, 243 a 252, 255 a 274, 282, 284 a 288, 291 a 300,

306, 310, 311, 313 a 316, 320 a 338, 345 a 355, 357 a 370, 372 a 382, 385 a 388, 400

a 411, 414, 418 a 424, 426 a 431, 441 a 470, 486 a 523, 528, 599 a 604, 611 a 618,

649 a 655,  660 a  669,  676,  693 a 700 apresentadas por  parlamentares;  com as
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Emendas nºs 524, 529 a 534, 536 a 555, 558 a 561, 563, 564, 566, 567, 572 a 575,

578,  579,  581  a  587,  596  e  597  apresentadas  pela  Comissão  de  Participação

Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 14 a 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63,

79, 88 a 90, 95 a 99, 106, 114, 115, 242, 253, 275 a 277, 279 a 281, 289, 290, 301,

304, 305, 307 a 309, 312, 317 a 319, 339 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413,

415 a 417, 425, 432, 434, 439, 525 a 527, 535, 556, 557, 562, 565, 568 a 571, 576,

577, 580, 588 a 595, 598, 605, 606, 609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689,

691 e 692 e as Emendas nºs 701 a 804 apresentadas ao final do parecer; e pela

rejeição das Emendas nºs 17, 19 a 24, 58, 59, 62, 64 a 66, 100 a 105, 107 a 113, 254,

278, 302, 303, 371, 389, 390, 396 a 399, 433, 435 a 438, 440, 471 a 485, 607, 608,

619 a 633, 635, 637, 638, 640 a 647, 656, 658, 659, 670 a 675, 677, 679 a 685, 687,

688 e 690.

As Emendas nºs 14 a 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63, 79, 88 a 90, 95 a 99, 106, 114,

115, 242, 253, 275 a 277, 279 a 281, 289, 290, 301, 304, 305, 307 a 309, 312, 317 a

319, 339 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413, 415 a 417, 425, 432, 434, 439,

525 a 527, 535, 556, 557, 562, 565, 568 a 571, 576, 577, 580, 588 a 595, 598, 605,

606, 609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689, 691 e 692 ficam prejudicadas

pela aprovação das respectivas subemendas.

As Emendas nºs 46, 119 a 154, 156 a 190 e 283 foram retiradas pelo autor.

É necessário destacar que as Emendas nºs 524, 533, 559, 734, 735, 761 a 803

visam adequar o Orçamento às inclusões de ação e programa propostas no PPAG.

Emenda de despesa: 14/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Implantação de  Hospitais  Regionais  -  Construção do Hospital

Regional do Câncer no Município de Poços de Caldas (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 15/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Premiação à Produção Cultural - Conceder Premiação Cultural
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Com  Objetivo  de  Promover,  Proteger  e  Divulgar  o  Movimento  Junino  Mineiro

(despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 16/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular  e Imaterial  - Realização do Concurso

Estadual  dos  Quadrilheiros  Juninos  Mineiros  Contemplando  Etapas  Regionais

(despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 18/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Polícia  para  Cidadania  -  Capacitar  72  Policiais  Militares  para

Atuarem Como Instrutores  do  Programa Educacional  de  Resistência  as  Drogas  -

Proerd (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 40/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Construção do 46º Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais no

Município de Patrocínio (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 41/1
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Ampliação

do Pronto Socorro Municipal no Município de Patrocínio (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 42/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Pavimentação Que Liga o Trecho

de Romaria Até a MG 190 (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 60/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Fornecimento  de  Elementos  Estruturais  para  Apoio  à

Infraestrutura Municipal - Construção de Capela-Velório no Bairro Lourdes, na Cidade

de Itaúna (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 61/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição e

Instalação  de  Antena  de  Telefonia  Celular  para  o  Distrito  de  Águas  Férreas,  no

Município de São Pedro dos Ferros. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 63/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência  Social  -  Programa  de  Atendimento  e  Proteção  Social  das  Pessoas

Portadoras de Deficiência do Município de Igarapé, Com a Melhoria de Instalações e

Serviços  da  Apae  Local,  em  Ação  Integrada  Pela  Prefeitura  Municipal  e  Aquela

Entidade. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 79/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Construção de Uma "Pista Alternativa/Ciclovia", Paralela a MG-188, no Trecho

Que Faz Ligação da Sede do Município de Unaí/MG ao Bairro Santa Clara, Com Um

Percurso de Aproximadamente 6(Seis) Km. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 88/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Assistência  à  Saúde  aos  Dependentes  Químicos  (despesas

correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 89/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior
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Objeto do Gasto: Ensino Superior (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 90/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 95/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto  do  Gasto:  Produtividade,  Qualidade  e  Competitividade  de  Pequenas  e

Médias Empresas de Minas Gerais - Apoio ao Reconhecimento do Arranjo Produtivo

Local do Setor Metal-Mecânico da Região do Vale do Aço, Com Sede no Município de

Ipatinga (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 96/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Indução,  Inovação  e  Transferências  do  Conhecimento  a

Programas e Projetos de Pesquisa - Apoio ao Reconhecimento do Arranjo Produtivo

Local do Setor Metal-Mecânico da Região do Vale do Aço, Com Sede no Município de

Ipatinga (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 97/1
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental  -  Construção  de  Um  Centro  Socioeducativo  de  Atendimento  a

Adolescentes Infratores -  Cia, no Município de Santana do Paraíso.  (despesas de

capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 98/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  -

Construção  do  Posto  de  Perícia  Médica  Integrada  na  Delegacia  Regional  do

Município de Ipatinga para Atender a Demandas na Área de Perícia Técnica e de

Instituto Médico Legal. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 99/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Centro  de  Hematologia  e

Hemoterapia de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física -

Construção e Implantação de Unidade da Fundação Hemominas no Município  de

Ipatinga, Visando a Implementação de Um Hemocentro. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 106/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  Gasto:  Ações  Urbanísticas  Pontuais  -  Inclusão  de  Meta  Física  e
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Priorização  da  Região  do  Rio  Doce.  Destina-Se  a  Incluir  os  Mananciais  Que

Compõem  a  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Doce.  Justifica-Se  Pela  Necessidade  de

Concretizar a Implementação do Plano de Esgotos Sanitários para Despoluição da

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de Acordo Com o Plano Rio Doce Limpo, Visando ao

Desenvolvimento Sustentável  da Região,  Abrangendo os Seguintes  Rios:  Piranga;

Piracicaba;  Santo  Antônio;  Suaçuí  Grande;  Caratinga  e  Manhuaçu.  (despesas  de

capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 114/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Operacionalização dos  Conselhos  Vinculados  à  Secretaria  de

Estado  de  Trabalho  e  Emprego  -  Apoio  à  Realização  de  Ações  Específicas  do

Conselho  Estadual  do  Trabalho,  Emprego  e  Renda  (Ceter)  e  dos  Conselhos

Municipais do Trabalho, no Sentido de Aprimorar as Ações Que Contribuem para a

Promoção do Trabalhador, Bem Como Construir Uma Política de Trabalho, Emprego

e Renda Mais Eficaz no Estado de Minas Gerais. (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 115/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Inclui a Região do Rio Doce. Destina-Se a Construção de Unidade

de Atendimento  Integrado (Uai),  Localizada  no Município  de  Ipatinga.  Justifica-Se

Pela  Alta  Concentração  Populacional  na  Região,  Oferecendo  Alternativa  aos

Cidadãos  para  Acesso  Rápido  a  Diversos  Serviços  Públicos  Como  Carteira  de

Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte, Emissão de Multas de Trânsito, Seguro

Desemprego, Disponibilização de Vagas de Trabalho, Dentre Outros. (despesas de
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capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 242/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 253/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação da Rua Vinte (Entre a Rua Vinte e Três e Rua Sem Nome), do

Bairro Vista do Sol, Município Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 275/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 276/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos.

(despesas correntes)
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Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 277/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 279/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 280/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 281/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 289/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Construção da Sede do 54º Batalhão de Polícia Militar no Município

de Ituiutaba. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 290/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Implantação de  Hospitais  Regionais  -  Construção de Hospital

Regional em Ituiutaba para Suprir a Demanda de Serviços de Saúde na Região do

Triângulo Mineiro (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 301/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Pavimentação de Trecho de 11km do Aeroporto de Ipatinga Até o Bairro Ipabinha, no

Município de Santana do Paraíso. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 304/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  Gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Pavimentação  de 8  Km  da  Estrada  Que  Liga  Á  Sede  Município  de  Mesquita  ao

Distrito de Barra Grande. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00



2318
____________________________________________________________________________

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 305/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino  Fundamental  -  Construção de  Novo  Prédio  Destinado  a  Abrigar  a  Escola

Estadual  Joaquim  Eliziário  da  Silva,  no  Povoado  de  Águas  Claras,  Município  de

Santana do Paraíso, Que Atende Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e

Vem Sofrendo Constantemente Com Alagamentos de Grande Intensidade. (despesas

de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 307/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsal, Piscina e Vestiário no Município de

Ribeirão das Neves (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 308/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsal, Piscina e Vestiário no Município de

São Gonçalo do Pará. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 309/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsal, Piscina e Vestiário no Município de

Montes Claros. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 312/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Compra de Equipamentos para Implantação de Laboratórios, Bibliotecas para

o Campus Leopoldina. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 317/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Provimento e Gestão do Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 318/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 319/1
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação Especial (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 339/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 340/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Comitês de Bacias (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 341/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 342/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades

Físicas do Sistema de Defesa Social (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência



2321
____________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 343/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo de Trânsito (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 344/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 356/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Aquisição  de  Unidades  Prediais  do

Tribunal de Justiça - Construção do Anexo do Fórum da Comarca de Pará de Minas

(despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 383/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos  -

Revitalização da Pista de Cooper da Avenida dos Andradas, Bairro Santa Efigênia,

Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 384/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Revitalização do Conjunto Habitacional Granja IV, Localizado na Rua Olaria - Bairro

Granja de Freitas, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 391/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Rede de Inovação Tecnológica - Implantação de 1(Um) Parque

Tecnológico  da  Secretaria  de  Estado de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -

Sectes, no Município de Teófilo Otoni - Minas Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 392/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção de

1(Um) Hemocentro da Fundação Hemominas no Município de Teófilo Otoni - Minas

Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 393/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do
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Aeroporto Regional do Vale do Mucuri  no Município de Itambacuri  - Minas Gerais.

(despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 394/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  de  Pesquisa  Agropecuária  e  Agroindustrial  -

Implantação de 1(Uma) Fazenda Experimental da Epamig no Município de Teófilo

Otoni - Minas Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 395/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Planejamento e Desenvolvimento Regional Integrado - Elaboração

de 1(Um) Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional Integrado para a Região

dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 412/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 413/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania - Capacitação de 72 Policiais Militares para

Atuarem Como Instrutores  do  Programa Educacional  de  Resistência  às  Drogas  -

Proerd. (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 415/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Construção de Centro de Convenções no Município de Varginha.

(despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 416/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Aquisição de 50 Veículos, no Valor de R$30.000,00 Cada Um,

para Equipar os Conselhos Tutelares no Estado, na Ação Nova: Apoio à Estruturação

dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, do

Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos. (despesas de

capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 417/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  Humanização  do  Sistema Prisional  e  Implantação  de  Apac  -



2325
____________________________________________________________________________

Implementar  Melhorias  e  Ampliação  da  Infraestrutura  das  Apacs  Existentes  no

Estado. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 425/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Ege Sec.Fazenda-Encargos Diversos

Objeto do Gasto: Participação no Aumento do Capital de Empresas - Aumento de

Capital da Gasmig Destinado a Implantação do Gasoduto em Uberaba para Atender a

Implantação da Unidade de Fertilizantes Fosfatados (Ufn V) da Petrobras, Fábrica de

Amônia. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 432/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Criar  e  Equipar

Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa de Ouro Fino (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 434/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação e Melhoria do Acostamento da Rodovia MG 290 (Pouso

Alegre/Divisa Mg/Sp) (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 439/1
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Gestão da Frota - Polícia Civil - Aquisição de Unidade Móvel para

a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher,  Visando Proporcionar Melhor

Atendimento às Vítimas de Violência. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 525/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Festivais Culturais - R$100.000,00 para a Realização do Festival

de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale -, e R$100.000,00 para o

Festival de Cultura Popular do Médio Mucuri. (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 526/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção, Reforma e Melhoria de Habitações Rurais e Indígenas. (despesas de

capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 527/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção, Reforma e Melhoria de Habitações Indígenas para a Aldeia Xucuru Kariri,

na Região de Caldas. (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 535/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual do Cafe

Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  a  Projetos  da  Cadeia  Produtiva  Cafeeira  -

Realizar o Diagnóstico da Safra Cafeeira de Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Fundo Estadual do Cafe - 4334 - Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia

Produtiva Cafeeira (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 556/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Apoio a Festas Tradicionais

Indígenas (despesas correntes)

Valor: R$164.984,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 557/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto:  Alimentação Escolar  -  Suplementação da Alimentação Escolar

para Escolas Indígenas. (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2121 - Alimentação Escolar (outras

despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 562/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos. -

Estruturação e Instrumentalização dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e

Capacitação  Continuada  de  Conselheiros  Municipais  dos  Direitos  da  Mulher.
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(despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 565/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade dos Hospitais  do Sistema Único  de Saúde (Pro-Hosp)  -  Incremento do

Aporte  de  Recursos  do  Pro-Hosp para  o  Hospital  Regional  do  Sul  de  Minas,  no

Município de Varginha (R$100.000,00). (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 568/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Reforma,

Ampliação, Compra de Mobiliário e Equipamentos Médicos para o Pronto Socorro do

Hospital das Clínicas Samuel Libânio, no Município de Pouso Alegre. (despesas de

capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 569/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Obras  de

Ampliação da Estrutura Física da Fundação Hospitalar  São Vicente de Paula,  em

Capelinha,  e Aquisição de Automóvel  e de  Equipamento de  Análises Bioquímicas

para Essa Instituição. (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de
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Saúde (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 570/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Implantar  UTI

Neonatal/Infantil e CTI Adulto no Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Ribeirão

das Neves. (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 571/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Compra  de

Equipamentos de Hemodiálise para o Hospital Municipal de Januária. (despesas de

capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 576/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Vida  no  Vale  -  R$150.000,00  para  Instalação  de  Módulos

Sanitários  nas  Comunidades  Rurais  e  Urbanas  de Baixa  Renda do Município  de

Itambacuri. (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 1079 - Vida no Vale (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 577/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Custeio do Hospital
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Carlos Chagas - Fundação Comunitária de Saúde de Candeias. (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 580/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/MG) (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 588/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Implantar  Um  Sistema

Informatizado Ou Banco de Dados de Entidades e Movimentos de Defesa de Direitos

Humanos no Estado. (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 589/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Elaboração  de  Diagnóstico

Acerca da Situação da População Etnicamente Excluída no Estado, Especialmente

para  o  Desenvolvimento  de  Políticas  Públicas  Destinadas  à  População  Negra,

Indígena, Cigana e Demais Comunidades Tradicionais. (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 590/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção de Direitos Humanos - Desenvolver Ações Visando ao

Fortalecimento  Institucional  das  Organizações  Representativas  das  Populações

Quilombolas,  Indígenas,  Ciganas  e  Demais  Comunidades  Tradicionais  do  Estado.

(despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 591/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio Martins

Objeto do Gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)

Valor: R$5.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 592/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio Martins

Objeto do Gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)

Valor: R$5.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 593/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação do Trecho de 1,5 Km Que Liga a BR 367 ao Campus do Ifet de

Araçuaí, (Jequitinhonha/Mucuri), no Valor de R$800.000,00; Iluminação do Trecho 1,5

Km Que Liga a BR 367 ao Campus do Ifet de Araçuaí, (Jequitinhonha/Mucuri), no
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Valor de R$100.000,00 (despesas de capital)

Valor: R$900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 594/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Calçamento das Vias do Conjunto Habitacional Esperança, na Comunidade de

Cansanção, em Virgem da Lapa. (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 595/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Calçamento de Vias no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. (despesas de

capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 598/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção a  Saúde da População Idosa -  Mais  Vida  -  Recurso

Destinado ao Município de Betim (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 605/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Projeto Implantação de Videomonitoramento (Olho-Vivo) - Projeto

de  Implantação de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)  -  Fortalecer  a  Segurança  em

Belo  Horizonte  -  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho  Vivo),  em  Todas  as

Regionais, em Áreas Estrategicamente Definidas. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 606/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  do  CBMMG  -

Instalação  de  Unidade  do  Corpo  de  Bombeiro  na  Região  Centro-Sul  de  Belo

Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 609/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Fortalecimento da Estrutura do Conselho Estadual do

Idoso. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 610/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Transferências do Estado a Empresas

Objeto do Gasto: Programação a Cargo da Companhia Energética de Minas Gerais

-  Cemig  -  Expandir  a  Oferta  de  Gás  Natural  em  Uberaba  Tendo  em  Vista  a

Implantação da Unidade de Fertilizantes Fosfatados (Ufn V), Fábrica de Amônia, da

Petrobras. (despesas de capital)
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Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 634/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Restauração de Direitos Humanos (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 636/1

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 639/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Universidade Cidadã (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 648/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Reforma

do Cemitério da Saudade, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 657/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Valor: R$3.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 678/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação no Município de Poço Fundo (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 686/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Pavimentação da Estrada Entre Silvianóplis

e Careaçu (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 689/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - Limpeza da Calha do Rio

Sapucaí,  Ribeirão  Anhumas  e  Ribeirão  José  Pereira  no  Município  de  Itajubá

(despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 691/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Ônibus para o Setor de Esporte da Diretoria de Educação no Município de Monte

Sião (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 692/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação no Município de Cambuí (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 701

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:

"Art. 9º - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas Gerais  -  Fundhab -  até  o limite  de  10% (dez por  cento)  da

despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do "caput" do art.

62 da Constituição do Estado.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o "caput" deste artigo utilizarão como

fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias

do  próprio  orçamento  suplementado  e  serão  abertos  por  regulamento  próprio  da

Assembleia  Legislativa,  que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas

discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do "caput" do art. 15 da Lei nº

20.373, de 9 de agosto de 2012.

§ 2° - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e
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uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  n° 20.373,  de  201 2,  não  onerarão  o  limite

estabelecido  no  caput  deste  artigo  e  poderão  ser  realizadas  nos  termos  de

regulamento da Assembleia Legislativa.

§ 3º - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de

publicação do regulamento, para as providências necessárias.".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 702

Acrescente-se onde convier:

"Art...  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  compatibilizar  as  alterações

decorrentes  das  emendas  parlamentares  constantes  no  Anexo  IV  com  o  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG.".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 703

Acrescente-se onde convier:

"Art...  -  As disposições do Anexo IV desta lei,  consideradas incisos deste artigo,

constituem  alterações  ao  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 704

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 705

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)
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Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 706

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 707

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 708

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 709

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 710

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 711

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 712

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 713

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 714

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 715

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 716

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 717

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 718

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

de capital)

Valor: R$800.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 719

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 720

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 721

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 722

Altere-se a função da ação 2018, da unidade orçamentária 1571 - SECRETARIA DE

ESTADO  DE  CASA  CIVIL  E  DE  RELAÇÕES  INSTITUCIONAIS,  de  Ciência  e

Tecnologia (19) para Administração (04)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 723

Altere-se a função da ação 3008, da unidade orçamentária 5011 - COMPANHIA DE
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS, de Administração (04) para

Cultura (13)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 724

Altere-se a função da ação 1222, da unidade orçamentária 1461 - SECRETARIA DE

ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO,  de  Administração  (04)  para

Urbanismo (15)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 725

Altere-se  a  função da  ação  1117,  da  unidade orçamentária  4331 -  FUNDO DE

DESENVOLVIMENTO  METROPOLITANO,  de  Administração  (04)  para  Urbanismo

(15)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 726

Altere-se  a  subfunção  da  ação  1222  de  Administração  Geral  (122)  para

Infraestrutura Urbana (451)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 727

Altere-se a subfunção da ação 1117 de Abastecimento (605)  para Ordenamento

Territorial (127)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 728

Altere-se a função da ação 4633, da unidade orçamentária 1481 - SECRETARIA DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de Assistência (08) para Educação (12)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 729

Altere-se a subfunção da ação 4633 de Assistência à Criança e ao Adolescente

(243) para Ensino Médio (362)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 730

Na dotação 2411 21 631 144 4085 0001 99 0 60 1, onde se lê "99", leia-se "90".
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 731

Na dotação 2461 15 122 701 2002 0001 99 0 10 1, onde se lê "99", leia-se "90".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 732

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Garantia de Renda Mínima aos Agricultores Familiares (despesas

correntes)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 733

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado

Objeto  do  Gasto:  Gestão  de  Projetos  Culturais  da  Fundação  Clóvis  Salgado

(despesas correntes)

Valor: R$603.608,00

Dedução: Secretaria de Estado de Cultura - 4005 - Formação de Jovens nas Áreas

de Artes, Empreendedorismo e Tecnologia (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 734

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Convivência na Diversidade (despesas correntes)

Valor: R$180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 735

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Capacitação em Segurança nas Escolas (despesas correntes)

Valor: R$320.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 736

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de  Centro  de  Convenções  na  Cidade  de  Pouso  Alegre,  em  Parceria  Com  a

Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre - Acipa (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 737

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 738

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Recuperação da Ponte Pampam no Rio Mucuri, Que Interliga os Municípios

de Nanuque e Carlos Chagas (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 739

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Municípios

de  Acaiaca,  Aimorés,  Berilo,  Berizal,  Divino  das  Laranjeiras,  Engenheiro  Caldas,

Fortuna de Minas, Itabirito, Joaíma, Mariana, Marilac, Matias Lobato, Nanuque, Nova
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Módica, São João do Paraíso, São José do Safira, Serra dos Aimorés, Tumiritinga.

(despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 740

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental  -  Municípios  de Acaiaca,  Aimorés,  Berilo,  Berizal,  Divino das

Laranjeiras, Engenheiro Caldas, Fortuna de Minas, Itabirito, Joaíma, Mariana, Marilac,

Matias Lobato, Nanuque, Nova Módica, São João do Paraíso, São José do Safira,

Serra dos Aimorés, Tumiritinga. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 741

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Municípios de Acaiaca,

Aimorés,  Berilo,  Berizal,  Divino  das  Laranjeiras,  Engenheiro  Caldas,  Fortuna  de

Minas,  Itabirito,  Joaíma, Mariana,  Marilac,  Matias Lobato,  Nanuque,  Nova Módica,

São João do Paraíso, São José do Safira, Serra dos Aimorés, Tumiritinga. (despesas

de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 742

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  Gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Implantação  do

Museu Regional do Norte de Minas (despesas de capital)

Valor: R$1.017.920,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 743

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg -  Elaboração  de  Projeto  para  Construção  de  Unidade  da  Universidade  do

Estado de Minas Gerais - Uemg - no Município de Barbacena. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 744

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto  do  Gasto:  Produtividade,  Qualidade  e  Competitividade  de  Pequenas  e

Médias Empresas de Minas Gerais - Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica

para  Suporte  ao  Armazenamento  e  Comercialização  de  Flores  do  Município  de

Barbacena (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 745

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 746

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 747

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 748

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Recursos para Apoio às Apaes. (despesas correntes)

Valor: R$2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 749

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Ampliação

do Prédio do Fórum de Ibirité (despesas de capital)

Valor: R$2.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 750

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Redução e Valorização de Resíduos - Promoção de Ações de

Cidadania. (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 751

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
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Objeto  do  Gasto:  Ações  Urbanísticas  Pontuais  -  Conclusão  de  Aterro  Sanitário

(despesas de capital)

Valor: R$1.050.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 752

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Aquisição de Ônibus para Uemg (despesas de capital)

Valor: R$700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 753

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)

(despesas de capital)

Valor: R$800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 754

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 755

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto  do  Gasto:  Ensino  Superior  -  Implantação  da Rede Uaitec  (despesas  de
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capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 756

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$10.600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 757

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$10.600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 758

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 759

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Construção de Laboratório (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 760

Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A ordenação  de  despesa  dos  benefícios  previdenciários  da  Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-

Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada

em ações orçamentárias  próprias  alocadas no Fundo Financeiro  de  Previdência  -

Funfip -, será realizada por esses respectivos órgãos.

Parágrafo único: Para fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal nº

101, de 4 de maio de 2000, o cômputo da despesa de que trata o "caput" deste artigo

obedecerá ao limite fixado para cada respectivo órgão ordenador da despesa.".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 761

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  -  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  (despesas

correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 762

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto  do  Gasto:  -  Apoio  à Cadeia  Produtiva  dos  Queijos  Artesanais  de  Minas

(despesas correntes)

Valor: R$900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 763

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: - Implantação e Gestão do Pagamento Por Serviços Ambientais -

Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 764

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: - Feira Estadual  de Agricultura Familiar  - Agriminas (despesas

correntes)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 765

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Xadrez nas Escolas (despesas correntes)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 766

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  -  Criação  de  Pequenos  Animais  -  Piscicultura  (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 767

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Implantação de Redes Domiciliares de Abastecimento de

Água (despesas correntes)

Valor: R$240.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 768

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto  do  Gasto:  -  Cadastro  de  Agroindústria  de  Pequeno  Porte  (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 769

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  -  Melhoria  da  Infraestrutura  das  Escolas  Família  Agrícola

(despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 770

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Apoio à Estruturação do Núcleo Estadual do Centro de Defesa

dos  Direitos  Humanos  da  População  em  Situação  de  Rua  e  dos  Catadores  de

Materiais Recicláveis (despesas correntes)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 771

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  -  Apoio  aos  Municípios  para  a  Universalização  da  Educação

Infantil (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 772

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: - Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 773

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Melhoria de Unidades Coletivas de Processamento de

Alimentos (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 774

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Implantação de Lavouras (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 775

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: - Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais. (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 776

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  -  Implementação  de  Projetos  em  Territórios  de  Povos  e

Comunidades Tradicionais (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 777

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto  do  Gasto:  -  Revisão  do Zoneamento  Ecológico  e  Econômico  (despesas

correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 778

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 779

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas-

Provita (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 780

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do Gasto: - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados

de Morte - Ppcaam (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 781

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos -

Ppddh (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 782

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Abrigo / Acolhimento Provisório (despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 783

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)

Valor: R$700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 784

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 785

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual

Infanto-Juvenil (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 786

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto  do  Gasto:  -  Regularização  Fundiária  de  Unidades  de  Conservação

(despesas correntes)

Valor: R$10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 787

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  -  Escritório  de  Gestão  e  Articulação  para  a  Seguranaça  no

Trânsito (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 788

Unidade Orçamentária Beneficiada: Escritório de Prioridades Estratégicas

Objeto do Gasto: - Elaboração e Execução dos Planos de Atuação das Prioridades

Estratégicas (despesas correntes)
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Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 789

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Implantação e Revitalização do Museu Histórico da Polícia Militar

(despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 790

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado

Objeto do Gasto: - Revitalização dos Espaços Culturais (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 791

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: - Rede de Inovação Tecnológica / Sectes (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 792

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Ações Educacionais em Saúde (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 793

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: - Produção e Distribuição de Medicamentos (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 794

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  -  Produção  de  Sangue,  Tecidos  e  Hemoderivados  (despesas

correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 795

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Gestão dos Complexos Hospitalares (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 796

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 797

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 798
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto do Gasto: - Benefícios Previdenciários - Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais - Almg (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 799

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto do Gasto: - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais - TJMG (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 800

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto do Gasto: - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça Militar do Estado

de Minas Gerais - TJMMG (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 801

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto  do Gasto:  -  Benefícios  Previdenciários  -  Procuradoria  Geral  de  Justiça  -

Pgjmg (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 802

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto do Gasto: - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais - TCEMG (despesas correntes)
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Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 803

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto  do  Gasto:  -  Benefícios  Previdenciários  -  Defensoria  Pública  (despesas

correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 804

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do Gasto:

Valor: a definir

Dedução:

Sala das Comissões, 18 de dez de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses - Romel Anízio -

Gustavo Perrella  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  André Quintão -  Sebastião Costa -  Hely

Tarqüínio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O Governador  do  Estado encaminhou a  esta  Casa,  por  meio da  Mensagem nº

292/2012,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2013.

Publicado  em  11/10/2012,  foi  a  proposição  distribuída  a  esta  Comissão,  em

conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204, “caput”, do

Regimento Interno.

Em  obediência  ao  rito  previsto  no  §  2º  do  art.  204  do  Regimento  Interno,  foi

concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas, que foi prorrogado por

acordo do Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 161 emendas.

Nos termos do § 5º  do art.  204 do Regimento  Interno,  esta Comissão passa a
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analisar o projeto e as emendas apresentadas.

Fundamentação

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - sistematiza, para um período

de quatro anos e de modo regionalizado, todos os programas que o governo pretende

desenvolver com suas ações, isto é, todos aqueles projetos e atividades que devem

ser feitos para garantir a entrega, à sociedade ou à própria administração pública, de

um  produto  -  bem,  serviço  ou  transferências  financeiras  -  com  os  respectivos

quantitativos físicos e financeiros.

O  projeto  de  lei  em  tela  dispõe  sobre  a  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o

exercício de 2013, atendendo à determinação do art. 8º da Lei nº 20.024, de janeiro

de 2012. A revisão do PPAG, etapa inerente ao processo de planejamento, objetiva

avaliar os programas e ações propostos e a corrigir os rumos, se necessário, para

promover a adequação do plano à realidade e a integração entre o PPAG e a Lei

Orçamentária.

A proposta  de  revisão apresenta  245  programas,  sendo 31 estruturadores,  que

mobilizam recursos da ordem de R$76,19 bilhões em 2013 e de R$243,09 bilhões no

período 2013-2015, assim especificados, por Rede de Desenvolvimento Integrado e

programas especiais:

RECURSOS ALOCADOS POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E

PROGRAMAS ESPECIAIS 

REVISÃO PPAG 2012-2015, EXERCÍCIO 2013

* - O quadro contendo os recursos alocados por rede de desenvolvimento integrado

e programas especiais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Observe-se  que  a  distribuição  relativa  dos  recursos  entre  as  Redes  de

Desenvolvimento Integrado e entre os tipos de programa permanecem constantes ao

longo do período planejado. Ou seja, o financiamento dos programas, tanto pelo corte

setorial, por rede, como gerencial, por tipo de programa, apresenta estabilidade no

que diz respeito à alocação de recursos.

Como ocorre desde 2003, o processo de tramitação do projeto de lei do PPAG e

suas  revisões  na  Assembleia  se  diferencia  pela  abertura  para  escutar,  traduzir  e

viabilizar as demandas da população mineira, com impacto efetivo no planejamento e
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orçamento públicos. No processo de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2013,  foram  realizadas  14  audiências  públicas,  promovidas  pelas  Comissões

Permanentes da Casa e coordenadas pelas Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Participação Popular, para discutir e colher sugestões populares

de alteração do Plano.  As audiências  públicas trataram das  políticas  públicas em

consonância  com  as  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado  instituídas  no  Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que estabelece as diretrizes de longo

prazo  e  baliza  programas  e  ações  do  sistema de  planejamento  e  orçamento  do

Estado. Ressalte-se que essas audiências contaram com a participação de gestores

do Poder Executivo que apresentaram a proposta de planejamento dos programas

estruturadores  de cada Rede de Desenvolvimento  Integrado,  o  que possibilitou  o

debate  entre  gestores,  cidadãos  e  parlamentares  sobre  a  implementação  das

políticas públicas estaduais.

No interior, foram realizadas quatro audiências públicas, tendo cada uma abordado

uma Rede de Desenvolvimento Integrado específica. Na região do Alto Paranaíba, o

Município de Araxá sediou os debates sobre a Rede de Educação e Desenvolvimento

Humano, no dia 22 de outubro de 2012, com 134 participantes, sob a coordenação da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Na região dos Vales do Jequitinhonha

e  Mucuri,  o  Município  de  Araçuaí  sediou  os  debates  sobre  a  Rede  de

Desenvolvimento  Social  e  Proteção,  no  dia  30  de  outubro  de  2012,  com  122

participantes,  sob a  coordenação da Comissão do Trabalho,  da  Previdência e da

Ação Social. No Sul de Minas, o Município de Poços de Caldas sediou os debates da

Rede  de  Atendimento  em  Saúde,  no  dia  31  de  outubro  de  2012,  com  112

participantes, sob a coordenação da Comissão de Saúde. Na região Centro-Oeste, a

audiência  pública  foi  realizada  no  dia  5  de  novembro  de  2012,  no  Município  de

Piumhi, sob a coordenação da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, e

contou com 75 participantes. Em Belo Horizonte,  foram realizadas dez audiências

públicas nas dependências da ALMG, que contaram com 532 participantes, conforme

quadro que se segue:

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REVISÃO 2013, PPAG 2012-2015

REUNIÕES DE COMISSÃO, POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,
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COM PÚBLICO PARTICIPANTE

*  -  O  quadro  contendo as  reuniões  de  comissão  por  rede  de  desenvolvimento

integrado,  com  público  participante,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

19.12.2012.

No  total  das  audiências  públicas  realizadas,  foram  colhidas  460  sugestões

populares, que geraram 195 propostas de ação legislativa (PLEs). Uma vez que 12

PLEs  foram  anexadas,  em  razão  de similaridade  temática,  foram apreciadas  183

PLEs pela Comissão de Participação Popular, o que foi precedido de discussão entre

Parlamentares das diversas Comissões envolvidas no processo e representantes do

Poder Executivo, com vistas a garantir maior efetividade às sugestões populares. Das

183  PLEs  apreciadas,  20  foram  rejeitadas,  e  as  demais  foram  acolhidas,  com  a

apresentação de 80 emendas ao projeto de  lei  de revisão do PPAG 2012-2015 -

exercício  2013,  73  emendas  ao  projeto  de  lei  do Orçamento  Anual  e  200

requerimentos que solicitam o encaminhamento de  pedido  de  providências  ou de

informação  a  órgãos  e  entidades  executores  das  políticas  públicas  estaduais.  A

distribuição  das  proposições  originadas  das  PLEs  por  Rede  de  Desenvolvimento

Integrado pode ser melhor visualizada no quadro que se segue.

* - O quadro contendo o total de proposições originadas da apreciação de 183 PLEs

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Observa-se  que  as  Propostas  de  Ação  Legislativa  advindas  das  sugestões

populares colhidas nas audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício  de  2013  incidiram  em  todas  as  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado

estabelecidas no Plano e em alguns Programas Especiais, que são programas que

não  apresentam  identificação  evidente  no  mapa  estratégico  das  Redes  de

Desenvolvimento  Integrado,  mas  são  de  suma  importância  para  a  administração

estadual,  na  medida  em  que contemplam  as  prioridades  setoriais  que não  estão

diretamente  vinculadas  à  estratégia  global  do  governo.  Entre  as  proposições

resultantes  da  apreciação  das  PLEs,  ressalta-se  uma  emenda  referente  à

necessidade de  se  garantir  maior  transparência  e  assegurar  o  monitoramento  do

PPAG,  inclusive  no  que  diz  respeito  a  subprojetos  e  subprocessos  que  não  são

facilmente visualizados no Plano.
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Em razão do acompanhamento das políticas públicas setoriais e da promoção de

audiências públicas para o monitoramento do PPAG 2012-2015 e para a revisão do

Plano para o exercício 2013, as Comissões acabaram por participar ativamente dessa

discussão, tendo apresentado emendas ao projeto de lei em exame. Muitas dessas

emendas foram acatadas por estarem em sintonia com aquelas apresentadas a partir

de sugestões populares.

As emendas parlamentares, por seu turno, abrangeram vários setores das políticas

públicas do Estado, priorizando regiões, com metas física e financeira.

Apresentamos, ainda, algumas emendas para corrigir erros materiais, permitir maior

adequação dos produtos às finalidades das ações e regionalizar suas metas física e

financeira.  Com  a preocupação de  garantir  a  articulação,  a  interdependência  e  a

compatibilidade entre as leis do ciclo orçamentário, foram propostas alterações em

algumas ações do PPAG, com o intuito de adequá-las à nova distribuição de recursos

orçamentários  decorrente  da  aprovação  de  emendas  de  autoria  parlamentar  ao

orçamento. A compatibilização do PPAG com o orçamento representa um ganho de

qualidade nas leis do ciclo orçamentário.

O  PPAG  revela  as  preferências  governamentais.  Sua  análise  nos  mostra  as

decisões de ação do governo,  demonstrando não apenas o que deve ser  feito  e

como, mas também a quantidade de bens e serviços resultantes e seu custo social.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3472/2012, em

turno único, com as Emendas nºs 35 e 39 apresentadas por parlamentares; com as

Emendas nºs 82 a 86, 89, 90, 93, 98, 101, 107 a 120, 122, 124, 125, 129, 134 a 137,

139  a  144,  146,  149  a  159  e  161  apresentadas  pela  Comissão  de  Participação

Popular; com as Subemendas n° 1 às Emendas n° 1, 3,  14, 17, 20, 22, 23, 33, 36, 37,

40, 42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60, 64, 68, 75, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106,

121, 123, 126 a 128, 130, 132, 133, 138, 145, 147, 148 e 160 e com as Emendas nºs

163 a 258 apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 8 a

13, 15, 24, 25, 27 a 32, 43, 48, 52, 62, 67, 69 a 71, 73, 76 a 78, 80 e 81.

As Emendas nºs 1, 3, 14, 17, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60,

64, 68, 75, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106, 121, 123, 126 a 128, 130, 132,
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133, 138, 145, 147, 148 e 160 ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas

subemendas.

A Emenda nº 61 foi retirada pelo autor.

A seguir,  relacionamos  as  emendas  que  ficam  prejudicadas  pela  aprovação  de

outras emendas: Emendas n°s 4 e 5 prejudicadas pela  Subemenda n° 1 à Emenda n°

126; Emendas n°s 6, 7 e 16 prejudicadas pela Subeme nda n° 1 à Emenda n° 64;

Emenda n° 18 prejudicada pela Subemenda n° 1 à Emen da n° 92; Emenda n° 19

prejudicada pela Emenda n° 75; Emenda n° 21 prejudi cada pela Subemenda n° 1 à

Emenda n°14; Emenda n° 26 prejudicada pela Subemend a n° 1 à Emenda n° 53;

Emenda n° 34 prejudicada pela Subemenda n° 1 à Emen da n° 14; Emenda n° 38

prejudicada pela Subemenda n° 1 à Emenda n° 88; Eme nda n° 41 prejudicada pela

Emenda n° 96; Emenda n° 46 prejudicada pela Subemen da n° 1 à Emenda n° 1;

Emenda n° 47 prejudicada pela Subemenda n° 1 à Emen da n° 14; Emenda n° 49

prejudicada pela Subemenda n° 1 à Emenda n° 53; Eme nda n° 50 prejudicada pela

Emenda n° 153;  Emenda  n° 51  prejudicada pela  Emenda  n° 83;  Emenda  n° 54

prejudicada pela Subemenda n° 1 à Emenda n° 105; Em enda n° 59 prejudicada pela

Subemenda n° 1 à Emenda n° 56; Emenda n° 63 prejudi cada pela Subemenda n° 1 à

Emenda n° 91;  Emenda  n° 65  prejudicada  pela  Emenda  n° 153;  Emenda  n° 66

prejudicada pela Emenda n° 143; Emenda n° 72 prejud icada pela Emenda n° 89,

Emenda n° 74 prejudicada pela Subemenda n° 1 à Emen da n° 99; Emenda n° 79

prejudicada pela Subemenda n° 1 à Emenda n° 123, Em enda n° 131 prejudicada pela

Subemenda n° 1 à Emenda n° 126; e Emenda n° 162 pre judicada pela Subemenda

n° 1 à Emenda n° 40.

É necessário destacar que as Subemendas n° 1 às Eme ndas n°s 1, 14, 17, 22, 36,

40, 42, 53, 56, 64, 68, 75, 88, 91, 92, 94, 97, 99, 103 a 106, 123, 126, 147 e 148, e as

Emendas n°s 170, 171, 176, 194 a 254 foram apresent adas para compatibilizar o

plano com as alterações feitas no Orçamento e que as Emendas n°s 255, 256 e 257

foram  apresentadas  para  ajustar  as  metas  financeiras  das  ações  utilizadas  para

recomposição da reserva de contingência e que a Emenda n° 258 ajusta as metas

financeiras da Ação n° 9999 - Reserva de Contingênc ia.

Emenda nº 0001/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 1059 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Prefeitos de diversos Municípios têm manifestado preocupação com

relação à grande demanda para tratamento de câncer na Região Sul de Minas e à

dificuldade para atender a todos os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - que

necessitam  de  atendimento  em  oncologia.  Visando  garantir  os  preceitos

constitucionais  segundo  os  quais  a  saúde é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,

garantido mediante o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para

sua promoção, proteção e recuperação, faz-se necessário inserir nos instrumentos de

planejamento e orçamento do Estado a previsão de recursos para construir hospital

regional que garanta a atenção em oncologia adequada à demanda da região.

Esses  são  os  motivos  que  levam  este  Deputado  a  propor  alteração  na

regionalização  e  nas  metas  físicas  e  financeiras  da Ação 1059  -  Implantação  de

Hospitais Regionais no PPAG - 2012 - 2015 com o objetivo de garantir a construção

do Hospital do Câncer na Região Sul de Minas Gerais, no Município de Poços de

Caldas.

------------------------------

Emenda nº 0003/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4404 - PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Atender Edital Movimento Junino Mineiro

------------------------------

Emenda nº 0014/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0017/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO -

Ação: 1227 - ENSINO SUPERIOR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0020/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA

E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

Ação: 4626 - INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO
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A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A  emenda  objetiva  a  inclusão  de  Região  -  Rio  Doce,  fazendo  a

indicação  do  Município  de  Ipatinga.  Justifica-se  pela  necessidade  de  induzir,

reconhecer e incentivar o Arranjo Produtivo Local (APL) no setor Metal-Mecânico no

Vale do Aço, visando ao desenvolvimento regional e setorial, principalmente, desse

segmento econômico.

------------------------------

Emenda nº 0022/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação:  1344  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  UNIDADES

PREDIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região do Rio Doce no Município de Ipatinga. Necessidade

da  construção,  reforma,  equipamento  e  manutenção do  Posto  de  Perícia  Médica

Integrada na Delegacia Regional do Município para atender demandas na área de

perícia médica e de Instituto Médico Legal.

------------------------------

Emenda nº 0023/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -
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Ação:  4025  -  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão de recurso financeiro na região do Rio Doce. Destina-se à

construção  e  implantação  de  unidade  da  Fundação  Hemominas  no  Município  de

Ipatinga, visando à implementação de um Hemocentro.

------------------------------

Emenda nº 0033/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2071  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0036/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -

Ação: 1167 - REPASSES VOLUNTÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  O  DESENVOLVIMENTO

SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS POR MEIO DE REPASSES DE

RECURSOS E DE AÇÕES QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

SUSTENTÁVEL.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0037/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4476  -  APOIO  A ELABORAÇÃO  E  IMPLEMENTAÇÃO DE  PLANOS  DE

HABITAÇÃO

Mudança de nome para: APOIO À GESTÃO PLENA DA POLÍTICA HABITACIONAL

MUNICIPAL

Mudança de finalidade para: MELHORAR A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA DOS

MUNICÍPIOS  EM  RELAÇÃO  ÀS  POLÍTICAS  HABITACIONAIS  E  CRIAR

MECANISMOS QUE FACILITEM O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS

PLANOS E POLÍTICAS HABITACIONAIS SUSTENTÁVEIS.

Justificativa:  A  sustentabilidade,  um  dos  quatros  pilares  do  PPAG  2012-2015,

apresenta-se  fundamental  na  implementação  de  uma  política  habitacional  que

considere o desenvolvimento sustentável, conciliando os planos de habitação com a

proteção ambiental e social.

------------------------------

Emenda nº 0040/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4192 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0042/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi



2371
____________________________________________________________________________

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A região de Jequitinhonha/Mucuri,  de notória  escassez de recursos

econômicos e de infraestrutura em saneamento básico, necessita de um aporte maior

de recursos para atender à legislação federal de resíduos sólidos, que determina um

prazo  para  que  todos  os  Municípios  tenham,  até  2014,  sistemas  adequados  de

disposição de resíduos sólidos, ou seja, devem implantar aterros sanitários. Como a

"Ação 1067 - Implantação de sistemas e gestão compartilhada da destinação final e

tratamento de resíduos sólidos urbanos" foi excluída na presente revisão do PPAG e

sua finalidade foi incorporada pela Ação 1098, objeto desta emenda, e tendo em vista

que  compete  ao  Estado  constitucionalmente  assistir  os  Municípios  de  escassas

condições  de  propulsão  socioeconômica,  entendemos  justificado  o  aumento  de

recursos proposto.

------------------------------

Emenda nº 0044/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2090 - APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O objetivo dessa emenda é elevarmos o valor a ser distribuído dos

atuais  7,5%  para  10%,  possibilitando  que  os  Comitês  passem  a  ter  uma  maior

disponibilidade de recursos.

------------------------------

Emenda nº 0045/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
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Ação: 2067 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Nossa  emenda  objetiva  distribuir  isonomicamente  entre  todos  os

Comitês de todas as regiões do Estado os recursos do FHIDRO.

------------------------------

Emenda nº 0053/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -

Ação: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O valor previsto para esta ação no Projeto de Revisão do PPAG 2013,

que é de R$1.000,00 (mil  reais) abre uma janela orçamentária,  mas seria irrisória

para atingir a finalidade da ação que é construir, ampliar e reformar os campus da

Uemg para  atender  à  demanda das unidades da Capital  mineira  e do interior  do

Estado.  Esta  finalidade é  semelhante  à finalidade da ação 1018 que se  refere  à

ampliação da estrutura física da Unimontes e tem valor previsto de R$2.001.000,00

(dois milhões e mil reais), motivo pelo qual avaliamos ser um valor suficiente também

para ampliação, reforma e construção de unidades da UEMG.

------------------------------

Emenda nº 0055/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -
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Ação: 4586 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Enquanto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica o ensino

fundamental da rede pública estadual aponta o caminho da excelência distinguindo

Minas dos demais Estados, o ensino médio apresenta performance bem abaixo do

ensino fundamental.

O ensino médio, seja pelos baixos índices do IDEB, seja pela contumaz violência no

ambiente  escolar  praticada  contra  os  professores,  seja  pelas  elevadas  taxas  de

evasão e repetência está a exigir pronta intervenção do poder público, de forma a no

mínimo igualar a proeficiência entre os alunos das duas modalidades de ensino.

Sem  adentrarmos  nas  fundamentações  técnico-pedagógicas  -  matéria  para

especialistas -, queremos crer que uma das causas deste descompasso se encontre

no valor dos dispêndios planejados e realizados.

No ensino fundamental,  o valor  aluno/ano do Programa Educação para Crescer,

previsto  para  2013,  atinge  o  montante  de  R$3.669,12  e,  no  ensino  médio,  está

previsto um valor de R$1.923,61, o qual representa, apenas e tão somente, 52,4% do

valor aluno/ano do ensino fundamental, e não venham querer acrescentar valores de

ensino profissionalizante porque essa é outra modalidade de ensino.

Se  queremos  a  consecução  dos  propósitos  estampados  no  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado,  imperioso  tratarmos  a  educação  como  questão  de

Estado e, neste caso especial, alocar recursos adicionais ao ensino médio.

Também não podemos deixar de considerar que o Plano Nacional de Educação

prevê um IDEB superior aos consignados no PPAG, obrigando-nos a uma adequação

desses índices.

Propomos elevar o valor aluno/ano do ensino médio em 2013 para R$2.500,00, o

que nos projeta um acréscimo financeiro para o ensino médio de R$423.000.000,00,
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os quais, serão alocados em uma nova ação, Música no Ensino Médio, no valor de

R$223.000.000,00,  e  um  acréscimo  nas  metas  financeiras  na  ação  4586  -

PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO, no valor de R$200.000.000,00.

------------------------------

Emenda nº 0056/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda visa a ligação entre os Municípios de Jacutinga e Monte

Sião que guardam relações comercias e necessitam de intercâmbio permanente de

produtos, serviços e pessoas.

------------------------------

Emenda nº 0057/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4289 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0058/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
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UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda visa financiar o funcionamento do sistema socioeducativo do

Estado. A construção de um centro de medidas socioeducativas em Itajubá atenderá

a demanda da região.

------------------------------

Emenda nº 0060/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -

Ação: 2117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção do anexo do Fórum da Comarca de Pará de Minas

------------------------------

Emenda nº 0064/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999



2376
____________________________________________________________________________

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Sugerimos incluir a região Estadual e acrescentar nela as metas físicas

e financeiras para viabilizar a capacitação de 72 policiais militares para atuarem como

instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd -, com objeto

do gasto a ser especificado no orçamento. Além disso, sugerimos a redistribuição das

metas físicas e financeiras da região Central para que as regiões Centro-Oeste, Norte

e Jequitinhonha/Mucuri também sejam atendidas.

------------------------------

Emenda nº 0068/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO -

Ação: 1210 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0075/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  195  -  CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS -  MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM -

Ação:  4472  -  PRODUTIVIDADE,  QUALIDADE  E  COMPETITIVIDADE  DE

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0087/01  (originada  da  PLE  nº  1.692/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1251 - FESTIVAIS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ação 1251 - Festivais Culturais - tem por objetivo fomentar, realizar e

apoiar festivais culturais temáticos e singulares, reveladores da identidade mineira,

gerando fluxo turístico acional, competitividade dos destinos, protagonismo criativo e

desenvolvimento econômico social  para as  regiões envolvidas. Acreditamos que o

Festivale e o Festival da Cultura Popular do Médio Mucuri se inserem na finalidade

preconizada nessa ação.

------------------------------

Emenda  nº  0088/01  (originada  da  PLE  nº  1.695/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E

MELHORIA DE MORADIAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OU EM ÁREAS

DE RISCO E PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, POR MEIO

DO  DIAGNÓSTICO  DA REALIDADE  HABITACIONAL  DESSAS  COMUNIDADES,

CONSIDERANDO SUAS PARTICULARIDADES HISTÓRICO-CULTURAIS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0091/01  (originada  da  PLE  nº  1.705/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO
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DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de unidade orçamentária para:  1531 -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

Mudança de finalidade para: FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO

USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, MAXIMIZANDO OS

FATORES  DE  PROMOÇÃO  DA SAÚDE,  QUALIDADE  DE  VIDA E  PROTEÇÃO

SOCIAL, CONTRIBUINDO COM A REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS;

PROMOVER  E  DISSEMINAR  O  CONHECIMENTO  SOBRE  A  TEMÁTICA;  E

VIABILIZAR O ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS, inclusive crianças e

adolescentes em medida protetiva por  uso de drogas,  E SEUS FAMILIARES, por

meio de apoio à manutenção de atividades terapêuticas e à melhoria de infraestrutura

das entidades prestadoras de serviço.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0092/01  (originada  da  PLE  nº  1.705/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4030 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

Mudança  de  nome  para:  ATENÇÃO  AO  USUÁRIO  DE  ÁLCOOL,  CRACK  E

OUTRAS DROGAS

Mudança de produto para: PESSOA ATENDIDA

Mudança de unidade de medida para: PESSOA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0094/01  (originada  da  PLE  nº  1.711/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança  de  finalidade  para:  INCENTIVAR  E  FOMENTAR  PROJETOS

PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUAS ORGANIZAÇÕES, priorizando

a adoção da agroecologia, AMPLIANDO A PRODUÇÃO ALIMENTAR E AGREGAÇÃO

DE VALOR DE SEUS PRODUTOS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0095/01  (originada  da  PLE  nº  1.712/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Ação: .... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  Apoio  às  ações  de  regularização  da  cadeia  produtiva  dos  queijos

artesanais  de  Minas,  em  especial  no  ressarcimento  pelo  abate  de  matrizes

soropositivas,  no  cadastramento  de  queijarias,  na  instalação  de  entrepostos  de

maturação e na formação de consórcios intermunicipais de inspeção sanitária.

Produto: PRODUTOR CADASTRADO

Unidade de medida: PRODUTOR

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Com a revisão da Lei nº 14185/2002, sobre o Queijo Minas Artesanal,

fica  ampliada  a  necessidade  de  apoio  do  Estado  ao  desenvolvimento  da  cadeia

produtiva dos queijos artesanais de Minas.

------------------------------

Emenda  nº  0096/01  (originada  da  PLE  nº  1.715/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  GESTÃO  DO  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM

Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade:  ESTRUTURAR  E  REALIZAR  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS DE CATAÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO PARA RECICLAGEM

DE RESÍDUOS

SÓLIDOS  URBANOS  AOS  CATADORES  DE  MATERIAIS  RECICLÁVEIS,  POR

MEIO DAS ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O Bolsa Reciclagem, criado em 2011,  foi  incorporado ao PPAG na

forma  da  Ação  4040.  Em  2012,  decidiu-se  manter  essa  iniciativa  na  forma  de

subprojeto  da  Ação  1231  -  Redução  e  Valorização  de  Resíduos  -,  sob  a

responsabilidade da Feam. A restauração dessa ação no PPAG, com uma pequena

"janela orçamentária" para 2013, no valor de R$10.000,00, pressupõe a aplicação do

total dos recursos especificamente destinados ao referido subprojeto. A restauração

se justifica pelo alcance social e contribuição para a valorização e incentivo a um
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segmento  mantido  por  muito  tempo  fora  dos  benefícios  de  quaisquer  políticas

públicas.

------------------------------

Emenda  nº  0097/01  (originada  da  PLE  nº  1.715/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  REDUÇÃO  NA  GERAÇÃO  E  A

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO E

RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE

E  DISPOSIÇÃO  FINAL,  POUPANDO  ENERGIA  E  RECURSOS  NATURAIS  E

OTIMIZANDO  A  INFRAESTRUTURA  EXISTENTE,  COM  INCLUSÃO

SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES e apoio à estruturação de Fóruns Regionais

Lixo  e  Cidadania.  PROMOVER  O  CONSUMO  SUSTENTÁVEL  DE  MATÉRIAS

PRIMAS  E  INSUMOS,  A  PRODUÇÃO  SUSTENTAVEL,  A  MELHORIA  DAS

PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES E A REABILITAÇÃO DE

ÁREAS DEGRADADAS

E CONTAMINADAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0099/01  (originada  da  PLE  nº  1.722/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  objetivo  é  expandir  a  ação  para  as  demais  regiões  do  Estado,

universalizando  a  possibilidade  de  acesso  a  essa  política  pública.  Também

acrescentam-se metas físicas e financeiras estaduais para fortalecer essa iniciativa

estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar.

------------------------------

Emenda  nº  0100/01  (originada  da  PLE  nº  1.723/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ -

Ação:  4334  -  APOIO  FINANCEIRO  A  PROJETOS  DA  CADEIA  PRODUTIVA

CAFEEIRA

Mudança de finalidade para: Financiar cafeicultores - pessoas físicas ou jurídicas,

suas  associações  e  cooperativas  e  empresas  da  cadeia  produtiva  -,  bem  como

realizar  o  diagnóstico  da  produção  cafeeira  no  Estado,  entre  outros  objetivos  do

Fundo Estadual do Café - Fecafé.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0102/01  (originada  da  PLE  nº  1.728/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE PESCADO EM TANQUES-REDE, EM

TANQUES  ESCAVADOS  E  EM  RESERVATÓRIOS  CONSTRUÍDOS  PARA  O
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ENFRENTAMENTO DA SECA,  COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO  E RENDA

PARA  AGRICULTORES  E  JOVENS  RURAIS,  E  APOIAR  A  REGULARIZAÇÃO

AMBIENTAL E SANITÁRIA DOS PROJETOS DE PRODUÇÃO.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Trata-se da restauração da Ação 4147, que visa dar continuidade e

ampliar o alcance da política de incentivo à piscicultura como alternativa de ocupação

e renda para agricultores e jovens rurais.

------------------------------

Emenda  nº  0103/01  (originada  da  PLE  nº  1.729/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO  ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA FÍSICA,  OPERACIONAL,  de

segurança e acessibilidade (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA

DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES),

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0104/01  (originada  da  PLE  nº  1.729/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO  ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA FÍSICA,  OPERACIONAL,  de

segurança e acessibilidade (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA

DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0105/01  (originada  da  PLE  nº  1.729/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4567 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Mudança de produto para: ESCOLA ATENDIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0106/01  (originada  da  PLE  nº  1.731/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de finalidade para: APOIAR O BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO,

aquisição pelo  MERCADO INSTITUCIONAL (hospitais,  presídios,  órgãos  públicos,

além da alimentação escolar na rede estadual) E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS

DA AGRICULTURA  FAMILIAR  EM  MINAS  GERAIS,  GERANDO  OCUPAÇÃO  E

RENDA NO CAMPO E COLABORANDO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA
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ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0121/01  (originada  da  PLE  nº  1.747/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação: 4531 - QUALIFICAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E INSERÇÃO DE JOVENS

NO MUNDO DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0123/01  (originada  da  PLE  nº  1.753/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança  de  finalidade  para:  Dar  condições  ao  conselho  para  acompanhar  e

controlar  a  repartição,  transferência  e  aplicação  dos  recursos  do  Fundeb  e  do

programa  de  alimentação  escolar,  BEM  COMO  INCENTIVAR  E  QUALIFICAR  A

ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO

FUNDEB.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0126/01  (originada  da  PLE  nº  1.770/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  VALORIZAÇÃO  DA  CULTURA

POPULAR E IMATERIAL, SUAS FESTAS E TRADIÇÕES, SOB PONTO DE VISTA

DA ANCESTRALIDADE E SUAS CONEXÕES COM A CONTEMPORANEIDADE, A

FIM  DE  VALORIZAR  OS  MESTRES  CUJOS  CONHECIMENTOS  SÃO

TRANSMITIDOS POR MEIO DA CULTURA ORAL, conforme dispõe a Lei nº 20.368,

de 7/8/2012, que institui o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, E

PRESERVAR A MEMÓRIA HISTÓRICA E CULTURAL DO ESTADO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 164.984,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0127/01  (originada  da  PLE  nº  1.771/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à melhoria de unidades coletivas de processamento de alimentos

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Promover  melhorias  em  unidades  produtivas  familiares  já  em

funcionamento e que requerem alguma agregação de equipamentos para facilitar e

dinamizar a produção, visando atender à legislação sanitária vigente e ter acesso ao

mercado formal.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA
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Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A nova ação deve contribuir para valorizar os produtos e serviços da

agricultura familiar, proporcionando segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e

aumento da renda, conforme os objetivos estratégicos previstos no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado.

------------------------------

Emenda  nº  0128/01  (originada  da  PLE  nº  1.775/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS  BÁSICOS  PELO  AGRICULTOR  FAMILIAR  DE  REGIÕES  MAIS

CARENTES,  POSSIBILITANDO  ACESSO  E  CONSUMO  ADEQUADO  DE

CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E

COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A

FAMÍLIA.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Restauração da Ação 4074 -  Apoio à implantação de lavouras -  da

Emater, incluída por sugestão popular em 2012 e excluída na proposta encaminhada

pelo Poder Executivo para 2013.

------------------------------

Emenda  nº  0130/01  (originada  da  PLE  nº  1.781/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E

COMUNIDADES TRADICIONAIS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: FORTALECER A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DOS  POVOS  E  COMUNIDADES  TRADICIONAIS  ATRAVÉS  DO  APOIO

FINANCEIRO  AO  DESENVOLVIMENTO  DE  CADEIAS  PRODUTIVAS  DE

SOCIOBIODIVERSIDADE  E  A  AMPLIAÇÃO  DA  PRODUÇÃO  ALIMENTAR  E  O

BENEFICIAMENTO DE SEUS PRODUTOS.

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Trata-se da restauração da Ação 4109, que visa, entre outras coisas,

ampliar  a  produção alimentar  e  o  beneficiamento  de  seus  produtos,  assegurando

segurança alimentar e meios de subsistência para os povos tradicionais mineiros.

------------------------------

Emenda  nº  0132/01  (originada  da  PLE  nº  1.784/2012)  Autoria:  Comissão  de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: .... - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  Definir,  em  escala  adequada  à  fiscalização  e  ao  licenciamento

ambiental, os limites das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade.

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA

Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  Zoneamento  Ecológico-Econômico  de  Minas  Gerais  é  uma

ferramenta de  grande importância  no planejamento e na  elaboração das políticas

públicas e das ações em meio ambiente, orientando o governo e a sociedade civil na

elaboração dos seus programas e em seus investimentos. Porém, a escala adotada

na definição das áreas prioritárias para a conservação, embora seja pertinente para

um  estudo  de  abrangência  estadual,  não  permite  estabelecer,  com  precisão,  os

limites  de  uma determinada  área no  território  de  um Município,  o  que  limita  sua

utilização nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental. Por isso, faz-se

necessária a revisão do ZEE.

------------------------------

Emenda  nº  0133/01  (originada  da  PLE  nº  1.787/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
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Finalidade: APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO

PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO.

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Esta ação consiste na restauração da Ação 4080, excluída na proposta

encaminhada pelo Poder Executivo. Ela visa fomentar o agroextrativismo do pequi e

da macaúba, além de outras frutas do cerrado mineiro, contemplando a pesquisa, a

inovação  tenológica,  o  fornecimento  de  insumos,  a  compra  de  equipamentos,  a

realização  de  capacitação,  bem  como  assessoria  e  acompanhamento  específico

durante a execução do projeto pela instituição proponente.

------------------------------

Emenda  nº  0138/01  (originada  da  PLE  nº  1.790/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda  nº  0145/01  (originada  da  PLE  nº  1.822/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -  ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  CAPACITAR  CONTINUAMENTE  OS  CONSELHEIROS  DOS

CONSELHOS TUTELARES, DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS

VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL  E  À  SUBSECRETARIA  DE  DIREITOS  HUMANOS,  POR  MEIO  DE

ESCOLAS DE CONSELHOS.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0147/01  (originada  da  PLE  nº  1.825/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  FOMENTO  E  FORTELECIMENTO  DOS  EMPREENDIMENTOS

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E SUAS REDES E CADEIAS ATRAVÉS DO APOIO À

COMERCIALIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Mudança de nome para: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária.

Mudança  de  finalidade  para:  Apoiar  empreendimentos  da  economia  popular

solidária na área de comercialização de produtos e serviços, por meio da realização

de feiras regionais e da implantação de pontos fixos de venda.

Mudança de produto para: ponto de venda apoiado

Mudança de unidade de medida para: ponto de venda

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.



2392
____________________________________________________________________________

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 505.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0148/01  (originada  da  PLE  nº  1.826/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4475 - ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE DIREITOS

HUMANOS.

Mudança  de  nome  para:  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à

Subsecretaria de Direitos Humanos

Mudança de produto para: CONSELHO APOIADO

Mudança de unidade de medida para: CONSELHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0160/01  (originada  da  PLE  nº  1.857/2012)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Texto da emenda: Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

"Art. 2º - Os Anexos I, II e III integram esta lei, nos seguintes termos:

I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas na Lei nº 20.008, de

4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI -;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados por setor de governo;

III - o Anexo III contém as alterações efetuadas em programas e ações introduzidas
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no âmbito do Poder Legislativo a serem incorporadas pelo Poder Executivo ao texto

dos Anexos I e II desta lei.

§ 1º - Os Anexos I e II desta lei, depois de efetuada a incorporação a que se refere

o inciso III do "caput", atualizam os Anexos I e II da Lei nº 20.024, de 2012.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 8 º da Lei nº 20.024, de 2012, os

programas e as  ações a que se referem os incisos I  e II  do "caput"  deste artigo

adotam uma perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente no que diz

respeito aos valores físicos e financeiros das ações como referência permanente para

a elaboração da Lei Orçamentária Anual.

§  3º  -  Consideram-se  dispositivos  do  inciso  III  do  "caput"  deste  artigo  os  itens

constantes do Anexo III desta lei.

§ 4° - A Secretaria de Estado de Planejamento e Ges tão - Seplag - publicará:

I  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores,  o  detalhamento  do  produto,  a  execução  física  e  financeira,  assim

como  as  principais  entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no

relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015;

II  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores, a descrição e o produto dos subprojetos e subprocessos por ação dos

programas estruturadores, no relatório anexo aos projetos de lei de revisão do PPAG

2012-2015, exercícios 2014 e 2015.".

Justificativa: Melhorar as apresentações dos programas e ações do PPAG, com

vistas a uma melhor visualização pelos interessados, principalmente no que se refere

aos impactos das políticas na melhoria da vida da população mineira. A base de todas

as políticas públicas deve ser a dimensão humana. Todavia, a apresentação tanto dos

programas como das ações do PPAG se prende quase estritamente ao lado técnico.

Pretende-se  que  as  apresentações  do  PPAG  nas  audiências  públicas  da  ALMG

contemplem  as  entregas  e  resultados  das  políticas  públicas  que  impactaram  na

sociedade, proporcionando mais clareza ao cidadão que não detém o conhecimento

técnico de planejamento e orçamento públicos.

------------------------------

Emenda nº 0163 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação: 4501 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL

Mudança de produto para: MUNICÍPIO ATENDIDO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0164 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 036 - TRAVESSIA -

Ação: 1265 - PORTA A PORTA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0165 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1219 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0166 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4288 - TELE MINAS SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0167 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -
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Ação: 4208 - VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS

Mudança de produto para: REDE QUALIFICADA/MANTIDA

------------------------------

Emenda nº 0168 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 4605 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança de produto para: ALUNO ATENDIDO

------------------------------

Emenda nº 0169 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  270  -  APOIO  NA  REALIZAÇÃO  DAS  METAS  PRIORITÁRIAS  DO

GOVERNO DE MINAS GERAIS

Ação:  ....  -  ELABORAÇÃO  E  EXECUÇÃO  DOS  PLANOS  DE  ATUAÇÃO  DAS

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Unidade Orçamentária: 1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Finalidade:  APOIAR  A  EXECUÇÃO  DAS  PRIORIDADES  ESTRATÉGICAS  DO

GOVERNO,  ASSUMINDO  PAPEL  COLABORADOR  JUNTO  AOS  ÓRGÃOS  E

ENTIDADES  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DO  PODER  EXECUTIVO,

CONTRIBUINDO  PARA  O  APRIMORAMENTO  DO  SISTEMA  MINEIRO  DE

ENTREGA  DE  RESULTADOS  ATRAVÉS  DO  FOCO  NA  EXECUÇÃO  DAS

ENTREGAS  PRIORITÁRIAS  E  DO  ESTABELECIMENTO  DE  APOIO

DIFERENCIADO PARA CADA ÁREA EXECUTORA.

Produto: PLANO ELABORADO/PACTUADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  RECUPERAÇÃO  DE  AÇÃO  EM  FUNÇÃO  DE  OPERAÇÃO  DE
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CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

------------------------------

Emenda nº 0170 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação: 4530 - QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PARA INSERÇÃO NO MUNDO

DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0171 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO -

Ação: 1309 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0172 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4329 - RESSARCIMENTO DE EXTRAPOLAMENTO DO TETO FINANCEIRO

DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC

Mudança  de  nome  para:  COMPLEMENTAÇÃO  DO  TETO  FINANCEIRO  DA

ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

------------------------------

Emenda nº 0173 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  REVITALIZAÇÃO  DO  MUSEU  HISTÓRICO  DA

POLÍCIA MILITAR

Unidade Orçamentária: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  CRIAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA À  INSTALAÇÃO DE  UM
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MUSEU MILITAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PRESERVAÇÃO DO

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,

MEDIANTE A ELABORAÇÃO  DO  PROJETO ARQUITETÔNICO,  EXECUÇÃO  DA

OBRA NECESSÁRIA E REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO, AVALIAÇÃO E PESQUISAS

PARA A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO EXISTENTE A SER ALOCADO NO MUSEU.

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0174 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Ação: .... - REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Unidade Orçamentária: 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Finalidade:  REVITALIZAR,  MODERNIZAR  E  REFORMAR  O  COMPLEXO  DO

PALÁCIO DAS ARTES E A SERRARIA SOUZA PINTO.

Produto: ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO

Unidade de medida: ESPAÇO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0175 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO
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CONHECIMENTO

Ação: .... - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / SECTES

Unidade  Orçamentária:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O APOIO, A

IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DOS AMBIENTES

DE INOVAÇÃO, INDUZINDO A CULTURA DE INOVAÇÃO NO ESTADO.

Produto: OBRA CONCLUÍDA

Unidade de medida: % DE OBRA REALIZADA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0176 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4107 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Mudança de nome para: REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Mudança de produto para: REPASSE FINANCEIRO EFETUADO

Mudança de unidade de medida para: REPASSE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0177 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4279 - GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

Mudança de produto para: CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA
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Mudança de unidade de medida para: CENTRAL

------------------------------

Emenda nº 0178 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 1293 - TERRITÓRIO ALIANÇA

Mudança  de  nome  para:  TERRITÓRIO  ALIANÇA  -  ESTRATÉGIA  DE

DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Mudança de unidade orçamentária para:  1531 -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

------------------------------

Emenda nº 0179 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

Ação:  4089  -  MUNICIPALIZAÇÃO  E  DESCENTRALIZAÇÃO  DE  POLÍTICAS

SOBRE DROGAS

Mudança de unidade orçamentária para:  1531 -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

------------------------------

Emenda nº 0180 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Mudança  de unidade  responsável  para:  1531  -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

------------------------------

Emenda nº 0181 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA

Mudança  de unidade  responsável  para:  1531  -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

------------------------------

Emenda nº 0182 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - AÇÕES EDUCACIONAIS EM SAÚDE

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
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Finalidade:  CAPACITAR,  QUALIFICAR,  FORMAR  E  ESPECIALIZAR  OS

PROFISSIONAIS  E  GESTORES  DA  SAÚDE,  NOS  DIVERSOS  NÍVEIS  DE

ESCOLARIDADE,  VISANDO  AO  FORTALECIMENTO  E  À  MELHORIA  DA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PARTICIPANTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0183 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  DESENVOLVER,  PRODUZIR  E  DISTRIBUIR  MEDICAMENTOS

VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL

DE  MEDICAMENTOS  ESTRATÉGICOS  E  IMUNIZAÇÕES  DO  MINISTÉRIO  DA

SAÚDE.

Produto: MEDICAMENTO / VACINA PRODUZIDO

Unidade de medida: UNIDADE (MIL)

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0184 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA

FUNDAÇÃO  HEMOMINAS  GARANTINDO  A  EXECUÇÃO  DAS  POLÍTICAS

PÚBLICAS  NA  ÁREA  DE  HEMOTERAPIA  E  HEMATOLOGIA;  OFERTAR

HEMOCOMPONENTES  E  HEMODERIVADOS  DE  BOA QUALIDADE E  DENTRO

DOS  PARÂMETROS LEGAIS  EXIGIDOS,  ADEQUANDO À  DEMANDA DA REDE

PÚBLICA  E  CONTRATANTES;  REALIZAR  ATENDIMENTO  EM  AMBULATORIAL

PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E

HEMOGLOBINOPATIAS NA BUSCA DE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE

DE  VIDA;  E  PERMITIR  A COLETA,  PROCESSAMENTO,  ARMAZENAMENTO  E

DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA

QUALIDADE  TÉCNICA  PARA  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  DE  ALTA

COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS.

Produto: MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0185 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  HOSPITALAR  E  AMBULATORIAL  DE

CLÍNICA  MÉDICA,  CIRURGIA  GERAL,  ORTOPEDIA,  PEDIATRIA,  MEDICINA



2402
____________________________________________________________________________

INTENSIVA, BEM COMO ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE

ALTO RISCO, COM OBJETIVO DE GARANTIR A SAÚDE DOS PACIENTES DO SUS

QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de medida: PACIENTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0186 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E

PAGAMENTO  DOS  RESPECTIVOS  ENCARGOS  SOCIAIS  E  AUXÍLIOS,

CONFERINDO  CONDIÇÕES  ADEQUADAS  AO  CUMPRIMENTO  DAS

ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0187 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Ação: .... - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  COORDENAR,  IMPLEMENTAR  E  AVALIAR  AS  AÇÕES  DE

PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS,  EXECUTANDO  OS  SERVIÇOS  DE

APOIO  E  SUPORTE  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  NECESSÁRIOS  AO

CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0188 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - Benefícios Previdenciários - Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos

servidores públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do

Estado de Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001,

tendo em conta a proteção da saúde e a manutenção da qualidade de vida daqueles

que preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda proposta destina recursos orçamentários relativos ao gasto

com inativos para o orçamento do Funfip. Isso possibilitará que em 2013, por meio de

decreto  de  suplementação  do  Poder  Executivo,  seja  feita  a  transferência  dessa

despesa, atualmente descentralizada no orçamento de cada poder ou órgão previstos

nesta emenda, para o orçamento do fundo.

------------------------------

Emenda nº 0189 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: ....  -  Benefícios Previdenciários -  Tribunal  de Justiça do Estado de Minas

Gerais - TJMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos

servidores públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do

Estado de Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001,

tendo em conta a proteção da saúde e a manutenção da qualidade de vida daqueles

que preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda proposta destina recursos orçamentários relativos ao gasto

com inativos para o orçamento do Funfip. Isso possibilitará que em 2013, por meio de

decreto  de  suplementação  do  Poder  Executivo,  seja  feita  a  transferência  dessa

despesa, atualmente descentralizada no orçamento de cada poder ou órgão previstos

nesta emenda, para o orçamento do fundo.
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------------------------------

Emenda nº 0190 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: ....  -  Benefícios Previdenciários -  Tribunal  de Justiça Militar  do Estado de

Minas Gerais - TJMMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos

servidores públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do

Estado de Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001,

tendo em conta a proteção da saúde e a manutenção da qualidade de vida daqueles

que preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda proposta destina recursos orçamentários relativos ao gasto

com inativos para o orçamento do Funfip. Isso possibilitará que em 2013, por meio de

decreto  de  suplementação  do  Poder  Executivo,  seja  feita  a  transferência  dessa

despesa, atualmente descentralizada no orçamento de cada poder ou órgão previstos

nesta emenda, para o orçamento do fundo.

------------------------------

Emenda nº 0191 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - Benefícios Previdenciários - Procuradoria Geral de Justiça - PGJMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos

servidores públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do
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Estado de Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001,

tendo em conta a proteção da saúde e a manutenção da qualidade de vida daqueles

que preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda proposta destina recursos orçamentários relativos ao gasto

com inativos para o orçamento do Funfip. Isso possibilitará que em 2013, por meio de

decreto  de  suplementação  do  Poder  Executivo,  seja  feita  a  transferência  dessa

despesa, atualmente descentralizada no orçamento de cada poder ou órgão previstos

nesta emenda, para o orçamento do fundo.

------------------------------

Emenda nº 0192 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: ....  -  Benefícios Previdenciários  -  Tribunal  de Contas do Estado de Minas

Gerais - TCEMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos

servidores públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do

Estado de Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001,

tendo em conta a proteção da saúde e a manutenção da qualidade de vida daqueles

que preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda proposta destina recursos orçamentários relativos ao gasto

com inativos para o orçamento do Funfip. Isso possibilitará que em 2013, por meio de

decreto  de  suplementação  do  Poder  Executivo,  seja  feita  a  transferência  dessa

despesa, atualmente descentralizada no orçamento de cada poder ou órgão previstos

nesta emenda, para o orçamento do fundo.

------------------------------

Emenda nº 0193 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - Benefícios Previdenciários - Defensoria Pública

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos

servidores públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do

Estado de Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001,

tendo em conta a proteção da saúde e a manutenção da qualidade de vida daqueles

que preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda proposta destina recursos orçamentários relativos ao gasto

com inativos para o orçamento do Funfip. Isso possibilitará que em 2013, por meio de

decreto  de  suplementação  do  Poder  Executivo,  seja  feita  a  transferência  dessa

despesa, atualmente descentralizada no orçamento de cada poder ou órgão previstos
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nesta emenda, para o orçamento do fundo.

------------------------------

Emenda nº 0194 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1048 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA

ÁGUA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0195 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1079 - VIDA NO VALE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0196 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação:  1107  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  EM  INTERVENÇÕES  DE

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0197 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0198 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1115  -  PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-

VIVO)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0199 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0200 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0201 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.
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------------------------------

Emenda nº 0202 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1291  -  HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE

APAC

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0203 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  108  -  REDE  DE  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  ORIENTADA PELO

MERCADO -

Ação: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0204 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL -

Ação: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0205 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  138  -  FORTALECIMENTO  DA  GESTÃO  DAS  UNIDADES

ADMINISTRATIVAS -

Ação: 2010 - AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.
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------------------------------

Emenda nº 0206 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -

Ação: 2045 - COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS

PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0207 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0208 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO -

CTPM -

Ação:  2057  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL -  COLÉGIO

TIRADENTES DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0209 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)



2412
____________________________________________________________________________

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0210 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2991 - MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0211 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  210  -  GERAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  E  DE  TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA -

Ação:  4021  -  DESENVOLVIMENTO  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  E

AGROINDUSTRIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0212 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  113  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  RECURSOS

HÍDRICOS -

Ação: 4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0213 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0214 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA -

Ação: 4062 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0215 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 174 - PROTAGONISMO JUVENIL -

Ação:  4065  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  MORADIAS

ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0216 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA -

Ação: 4085 -  APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS

POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRADICIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0217 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 154 - AGENDA JOVEM -

Ação:  4100  -  MOBILIZAÇÃO  DE  PREFEITURAS  E  ENTIDADES  PARA

PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0218 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4112 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0219 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4116 -  CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0220 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 177 - MINAS SEM FOME 

Ação: 4152 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0221 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0222 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0223 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0224 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4200 - RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0225 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4201  -  PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0226 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4202 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0227 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0228 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0229 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação:  4234  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  PARA  MUNICÍPIOS  NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.
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------------------------------

Emenda nº 0230 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação:  4236  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0231 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4290 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0232 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4299  -  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0233 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4308  -  GESTÃO  DA  POLÍTICA HOSPITALAR  -  FORTALECIMENTO  E

MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

(PRO-HOSP)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0234 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -

Ação:  4350  -  GESTÃO  DE  PROJETOS  CULTURAIS  DA FUNDAÇÃO  CLÓVIS

SALGADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0235 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 4366 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS

MILITARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0236 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 221 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

DIGITAL -

Ação:  4005  -  FORMAÇÃO  DE  JOVENS  NAS  ÁREAS  DE  ARTES,

EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0237 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0238 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0239 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -

Ação: 4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0240 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

Ação: 4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS

À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0241 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)



2420
____________________________________________________________________________

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0242 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  277  -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -

Ação:  4503  -  APOIO  A  ELABORAÇÃO  E/OU  IMPLEMENTAÇÃO  DE

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0243 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  277  -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -

Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0244 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 212 - MINAS OLÍMPICA -

Ação:  4521  -  GERAÇÃO  ESPORTE  -  INICIAÇÃO  ESPORTIVA NO  CONTRA-

TURNO ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0245 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  125  -  MODERNIZAÇÃO  E  PRESERVAÇÃO  DA INFRAESTRUTURA

CULTURAL. -
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Ação: 4528 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0246 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  231  -  INOVAÇÃO  SOCIAL  PARA A REDUÇÃO  DA POBREZA NO

NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS. -

Ação: 4537 - UNIVERSIDADE CIDADÃ

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0247 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4554  -  APOIO  A  INCLUSÃO  SOCIAL  DOS  GRUPOS  E  INDIVÍDUOS

VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0248 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação: 4584 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR

SOLIDÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0249 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação: 4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0250 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4639 - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0251 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação:  4657  -  RECUPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA  MALHA  VIÁRIA

PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0252 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação: 4670 - FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À

INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0253 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -

Ação:  7758  -  PROGRAMAÇÃO  A CARGO  DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE

MINAS GERAIS - CEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda nº 0254 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -

Ação: 7798 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

------------------------------

Emenda n° 0255

A DEFINIR

Emenda n° 0256

A DEFINIR

Emenda n° 0257

A DEFINIR

Emenda n° 0258

A DEFINIR

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Ulysses

Gomes - Tiago Ulisses - Hely Tarqüínio - Romel Anízio - Sebastião Costa - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.484/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a União dos Militares em Cristo - Umec -, com sede no Município
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de Teófilo Otôni.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.484/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União dos Militares em Cristo - Umec -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores e benfeitores

não são remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer benefício, lucro,

gratificação, bonificação, título ou vantagem; e, no art. 35, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.484/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.502/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica  Plenitude,  com sede no Município  de

Cataguases.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/10/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.502/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Plenitude, com sede no Município de Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  14/11/2012)

determina, no art. 4º, II, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas;

e, no art. 14, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.502/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André
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Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.546/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Amigos da Ginástica Artística -

Apamagia -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.546/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Pais,  Mestres  e  Amigos  da  Ginástica  Artística  -  Apamagia  -,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem por escopo a formação do cidadão por meio do esporte.

A instituição  apoia  as  atividades  ligadas  à  ginástica  artística  desenvolvidas  na

Universidade Federal  de Minas Gerais  e promove intercâmbio esportivo e cultural

com entidades e clubes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Apamagia  para  o

desenvolvimento da ginástica artística no Estado, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.546/2012 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.552/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
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declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Pirulito - Acomopi -, com

sede no Município de Machacalis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.552/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Pirulito - Acomopi -, com sede no Município de Machacalis, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo o desenvolvimento

econômico, social e cultural da comunidade em que atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  defende  a  proteção  da  saúde  da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice; realiza campanhas de incentivo ao aleitamento

materno  e  de  esclarecimento  sobre  doenças  transmissíveis  e  infectocontagiosas;

combate a fome e a pobreza por meio da distribuição de cestas básicas e agasalhos

e da produção comunitária de alimentos; promove cursos profissionalizantes para a

integração de seus assistidos ao mercado de trabalho; orienta sobre a proteção do

meio  ambiente;  implementa  infraestrutura  comunitária  nas  áreas  de  saúde,

saneamento básico, educação, habitação e comunicação.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Acomopi  para  a

melhoria  das  condições  de  vida  dos  moradores  do  Pirulito,  no  Município  de

Machacalis, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.552/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.572/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Fundação  Educacional  Cultural  João  Calvino,  com  sede  no

Município de Resplendor.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.572/2012 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Educacional Cultural João Calvino, com sede no Município de Resplendor, pessoa

jurídica de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo a defesa dos

interesses e valores daquela localidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  programas  sociais  voltados,

principalmente, para idosos, crianças e pessoas com deficiência; mantém serviço de

radiodifusão  cultural  e  educacional,  com  o  objetivo  prioritário  de  atender  aos

interesses comunitários; promove campanhas de cunho social e beneficente; mantém

creches e instituições de ensino; apoia cursos de formação profissional na área de

radiodifusão;  divulga  eventos  culturais;  defende  a  preservação  do  folclore  e  das

tradições populares da região; zela pela preservação do patrimônio histórico, artístico,

paisagístico e ecológico.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Fundação Educacional

Cultural João Calvino, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.572/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Braulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.574/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Paz,  Amor  e  Fé,  com  sede  no

Município de Betim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.574/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Paz, Amor e Fé, com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar assistência social e

proporcionar educação, cultura, profissionalização, conscientização ecológica, lazer e

esporte a famílias de baixa renda.

Com esse propósito, a instituição distribui, diariamente, almoço e cesta básica para

moradores  carentes;  incentiva  cursos  profissionalizantes  e  de  alfabetização  de

adultos e campanhas educativas; combate a fome e a pobreza; luta pela proteção da

família  e  pelo  direito  de  seus  assistidos  ao  aceso  a  bens  socioculturais;  presta

serviços básicos a pessoas em situação de vulnerabilidade; executa programas de

proteção socioeducativa de crianças e adolescentes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária  Paz,  Amor  e  Fé  junto  à  população  carente  do  Município  de  Betim,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.574/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.576/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
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declarar de utilidade pública a Associação Beneficente ao Carente -  Asbec -,  com

sede no Município de Divinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.576/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente ao Carente -  Asbec -,  com sede no Município de Divinópolis,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de

assistência social a pessoas em condições de vulnerabilidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  recuperação  de  crianças,

adolescentes  e  idosos  envolvidos  com  vícios;  disponibiliza  serviços  médico  e

odontológico;  promove  cursos  profissionalizantes  para  a  integração  de  seus

assistidos no mercado de trabalho e para a melhoria de suas condições de vida;

apoia seus familiares.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Asbec no Município de

Divinópolis,  consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.576/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Braulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.588/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Centro de Apoio às Entidades Comunitárias e Sociais - Caecs -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.588/2012 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio às Entidades Comunitárias e Sociais - Caecs -, com sede no Município de Belo

Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

o desenvolvimento social, econômico e cultural da população, com vistas a assegurar

seus direitos, seu bem-estar e a justiça social.

Com esse propósito, a instituição incentiva e orienta a organização de entidades

comunitárias,  centros  esportivos  e  culturais;  busca  a  solução  dos  problemas

comunitários  perante  o  poder  público;  presta  assistência  jurídica,  odontológica  e

médica  às  entidades  associadas;  oferece  cursos  profissionalizantes;  estimula  a

participação  dos  moradores  nas  soluções  dos  problemas,  contribuindo  para  a

formação  de  lideranças  nos  bairros;  promove  atividades  artísticas,  culturais  e

esportivas.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Caecs em favor da

organização das comunidades, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.588/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Braulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.597/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar

de  utilidade  pública  o  Centro  de  Desenvolvimento  Social  Ágape,  com  sede  no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2012 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.597/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Desenvolvimento Social Ágape, com sede no Município de Ribeirão das

Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  24,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  40,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.597/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.598/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Feminina do Setor Tanque - Afesta -,  com sede no

Município de Porteirinha.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.598/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Feminina  do  Setor  Tanque  -  Afesta  -,  com  sede  no  Município  de

Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  49,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social; e, no art. 50, que as atividades de suas diretoras, conselheiras e

associadas não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, gratificação, benefício ou vantagem.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.598/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.605/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Vanderlei  Miranda,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar  de utilidade pública o Centro Comunitário  de Apoio e Integração Social  -

Cecais -, com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 1º/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.605/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário de Apoio e Integração Social - Cecais -, com sede no Município

de Santa Luzia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 4º, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no

art. 9º, parágrafo único, que as atividades de seus dirigentes não são remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.605/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - André Quintão - Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.613/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Orquestra Popular Livre, com sede no Município de São João

del-Rei.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  6/12/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.613/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Orquestra Popular Livre, com sede no Município de São João del-Rei.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 34 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 38 determina que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.613/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André
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Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 608/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.497/2009, acrescenta o art. 2º-A à Lei nº

16.685, de 11/1/2007.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  a  proposição  foi  distribuída

primeiramente à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  sobre  o  mérito  do  projeto,  conforme

dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Foram anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 981 e 1.632/2011, consoante

o disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo objetiva acrescentar dispositivos à Lei nº 16.685, de 2007, que

estabelece normas para os estabelecimentos comerciais  que oferecem serviço de

locação de computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos, de

modo a tornar  obrigatório que tais estabelecimentos criem e mantenham cadastro

atualizado de seus usuários. De acordo com o projeto, as informações e o registro

dos  usuários  desses  serviços  deverão  ser  mantidos  por,  no  mínimo,  24  meses.

Também de acordo com a proposição, tais informações cadastrais só poderão ser

repassadas  a  terceiros  mediante  expressa  autorização  do  usuário  ou  por

determinação judicial. Foram anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 981 e

1.632/2011,  os  quais  guardam  semelhança  na  maior  parte  de  seus  dispositivos,

exceto no que toca aos tipos de dados que deverão ser fornecidos pelos usuários de

internet e a restrições específicas para usuários menores de idade.

O Projeto de Lei nº 608/2011 determina o fornecimento pelo usuário de internet do

nome completo, data de nascimento, endereço completo, telefone e documento de

identidade. Já o Projeto de Lei nº 981/2011 exige o cadastro dos mesmos dados do

Projeto  de  Lei  nº  608/2011,  mas  acrescenta  outras  determinações,  tais  como  a
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exigência de que o usuário menor de 18 anos deverá informar também filiação, nome

da escola em que estuda e horário das aulas. O Projeto de Lei nº 981/2011 estatui

ainda que menores de 12 anos só poderão ingressar em estabelecimentos de acesso

à internet acompanhados de, pelo menos, um de seus pais ou de seu representante

legal devidamente identificado, e ainda acrescenta outra proibição: a de permanência

de menores de 16 anos nos estabelecimentos após as 22 horas. Por fim, o Projeto de

Lei n° 1.632/2011 apresenta conjunto diverso de inf ormações a serem exigidas dos

usuários de internet: o tipo e o número do documento de identidade apresentado, o

endereço e o telefone, o equipamento usado, bem como os horários do início e do

término de sua utilização e o Protocolo Internet - IP - do equipamento usado.

O acesso à internet constitui aspecto central na vida cotidiana do século XXI. A rede

mundial  de  computadores  é  porta  de  entrada  para  o  cidadão  utilizar  diversas

conveniências  e  utilidades,  tais  como,  pesquisas  escolares,  compras,

relacionamentos  sociais,  operações  financeiras  e  o  exercício  de  direitos  junto  a

órgãos públicos. Assim, o acesso à internet, para muitos juristas, já se configura como

um direito fundamental de última geração. Dessa forma, os estabelecimentos de que

trata a proposição em estudo,  embora de natureza privada, exercem atividade de

relevante interesse público, na medida em que possibilitam a pessoas sem condições

financeiras de possuir acesso à internet em sua residência, o fundamental direito de

acesso à rede mundial de computadores.

Todavia, deve-se frisar também que o surgimento desse mundo virtual traz consigo

novos  desafios  para  a  área  de  segurança  pública.  As  novas  oportunidades  de

negócios e de exercício de atividades proporcionados pela internet também revelam

novas possibilidades de atos prejudiciais à sociedade e ao interesse público. Nesse

contexto, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal nº 12.737, de 2012, que ficou

conhecida como Lei Carolina Dieckmann, em alusão à atriz que teve fotos intimas

exibidas  na  internet  e  foi  vítima de chantagem.  A lei  tipifica  os  chamados  delitos

informáticos,  tais  como  o  uso  de  dados  de  cartões  de  débito  e  crédito  sem

autorização do proprietário e a invasão de dispositivos eletrônicos como celulares,

notebooks, desktops, tablets ou caixas eletrônicos para obter ou adulterar dados e

obter vantagens ilícitas.
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Outra iniciativa federal, ainda em tramitação, é o Projeto de Lei nº 4.361/2004, que

modifica a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e

do  Adolescente",  estabelecendo  limites  ao  funcionamento  de  casas  de  jogos  de

computadores.  Tal  projeto  de  lei  guarda  semelhanças  com  o  Projeto  de  Lei  nº

608/2011, ao estatuir que “no caso de ser oferecido acesso à Internet, o proprietário

providenciará o cadastro dos usuários ou de seus responsáveis, registrando o nome,

domicílio e número de registro de identificação civil”.

Na  verdade,  a  oposição  entre  o  direito  à  liberdade  informática  e  o  direito  à

segurança  pública  é  uma  grande  questão  internacional.  Nesse  sentido,  a

Organização das Nações Unidas convocou, em dezembro de 2012, a realização da

Conferência Mundial em Telecomunicações (WCIT, na sigla em inglês), com o objetivo

de possibilitar acordos internacionais objetivando uma maior governança da internet.

Não obstante essa importante discussão mundial, entendemos que a exigência de

cadastro  dos  usuários  nos  estabelecimentos  de  acesso  à  internet  pode  trazer

benefícios  para  a  segurança  pública  no  Estado,  sem  a  imposição  de  grandes

restrições à liberdade informática dos cidadãos.  Assim, a proposição em estudo é

meritória e deve ser aprovada. No entanto, em nossa opinião, as imposições contidas

no  Projeto  de  Lei  nº  981/2011,  por  trazerem  maiores  restrições  à  liberdade

informática, sobretudo para estudantes de baixa renda, principal grupo dependente

do  acesso  à  internet  fornecido  no  comércio,  são  por  demais  restritivas.  Assim,

entendemos  que,  neste  momento,  as  disposições  contidas  no  Projeto  de  Lei  n°

608/2011 são mais convenientes ao interesse público, razão pela qual opinamos por

sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 608/2011.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Maria

Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.691/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Guedes, a proposição em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  21/6/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  para  que  esta  se

manifestasse sobre a pretendida alienação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.691/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Brasília de Minas o terreno com área de 3.169,56m², situado na Av.

Rui Barbosa, s/nº, Centro, nesse Município, e registrado sob o nº 14.589, a fls. 123 do

Livro 3-N, no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Brasília de Minas.

O parágrafo único do art.  1º da proposição estabelece que o referido bem será

destinado à regularização de escola municipal e à construção de quartel da Polícia

Militar  e  de  centro  administrativo  municipal;  e  o  art.  2º  prevê  sua  reversão  ao

patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização  legislativa  é  condição  para  a  alienação  de  próprios  públicos  em

decorrência de exigência contida no art. 18 da Constituição mineira e no art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da

República e institui normas para licitações e contratos da administração pública.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 603/2011, posicionou-se

de forma contrária à pretendida alienação, uma vez que a Polícia Militar de Minas

Gerais - PMMG -, pretende construir no local sua sede própria, pois o terreno tem

ótima localização e atende às necessidades da Corporação.

Entretanto, a PMMG esclareceu, por meio do Ofício nº 4939.2/2007, que o imóvel

tem  área  total  de  8.167,38m².  Na  área  de  4.997,80m²  foi  edificada  uma  escola
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municipal,  restando  portanto  3.169,56m²,  que  interessam  à  Corporação  para  a

edificação de sua sede própria.

Assim, a doação que o projeto de lei em análise pretende autorizar diz respeito à

área ocupada pela escola municipal, de acordo com o memorial descritivo enviado

pela Prefeitura de Brasília de Minas.

Com  o  intuito  de  corrigir  o  equívoco  apontado,  apresentamos,  no  final  deste

parecer,  o Substitutivo nº 1, que autoriza a doação da área de 4.997,80m², a ser

desmembrada da área total do imóvel, para o funcionamento de escola municipal que

atende cerca de 400 estudantes.

Por fim, esclarecemos que, no art. 1º da proposição, será utilizada a área do imóvel

constante em seu registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasília

de Minas, de 8.193,60m², e não a de 8.167,38m² encontrada pelo recente memorial

descritivo, que ainda não foi averbada no Cartório.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.691/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Brasília de Minas

o terreno com área de 4.997,80m² (quatro mil novecentos e noventa e sete vírgula

oitenta  metros  quadrados),  conforme  descrição  no  anexo  desta  lei,  a  ser

desmembrado de imóvel com área de 8.193,60m² (oito mil  cento e noventa e três

vírgula sessenta metros quadrados), situado na Av. Rui Barbosa, s/nº, Centro, nesse

Município, e registrado sob nº 14.589, a fls. 123 do Livro 3-N, no Cartório de Registros

de Imóveis da Comarca de Brasília de Minas.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  será  destinado  ao

funcionamento de escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, tiver sido
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desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

(De que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2013.)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente, 55,00m (cinquenta e cinco

metros), confrontando com a Avenida Rui Barbosa; pelo lado direito, 73,42m (setenta

e três vírgula quarenta e dois metros), confrontando com terreno do Estado de Minas

Gerais;  pelo  lado  esquerdo,  72,50m  (setenta  e  dois  vírgula  cinquenta  metros),

confrontando  com  a  Rua  Juca  Simões;  e  pelos  fundos,  82,00m  (oitenta  e  dois

metros),  confrontando  com  a  Rua  Zezé  Medeiros,  perfazendo  a  área  total  de

4.997,80m²  (quatro  mil  novecentos  e  noventa  e  sete  vírgula  oitenta  metros

quadrados).

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Glaycon

Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.402/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/9/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Em 18/10/2011,  a relatoria  solicitou fosse a  proposição baixada em diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e à Prefeitura Municipal de

São João del-Rei a fim de que se manifestassem sobre a matéria.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto.

Fundamentação
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A proposição de lei em análise tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município de São João del-Rei imóvel

com área de 839,60m2, situado nesse Município e registrado sob o nº 12.209, a fls.

138 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-

Rei.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,

inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos

da administração pública,  em seu art.  17,  impõe,  além da referida  autorização,  a

necessidade da existência de interesse público devidamente justificado.

Neste ponto, cabe lembrar que o imóvel, nos termos do parágrafo único do art. 1º,

será destinado a abrigar projetos sociais vinculados à Justiça na execução penal e

voltados  especialmente  para  a  reinserção  social  de  condenados  com  pena  de

privação de liberdade em regime semiaberto.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art.  2º do projeto preceitua que o bem

reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que o Prefeito Municipal de São João del-Rei, por meio do Ofício

nº  290/2012,  informou  que  o  Centro  de  Reintegração  Social  da  Associação  de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de São João del-Rei já funciona no

imóvel a ser doado, que será destinado à unidade feminina dessa entidade.

A Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  por  sua  vez,

manifestou-se, por meio da Nota Técnica nº 636/2011, favoravelmente à transferência

de domínio pretendida, tendo em vista a concordância da Secretaria de Estado de

Defesa  Social,  órgão  ao  qual  o  imóvel  está  vinculado,  a  qual  afirmou não haver

projetos  sociais  do  Estado  para  sua  utilização  e  ressaltou  os  benefícios  que  a

transferência trará para a população de São João del-Rei.

Dessa  forma,  embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  em  exame,

apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, a fim de dar à matéria a forma

adequada, segundo a técnica legislativa.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.402/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João del-

Rei imóvel com área de 839,60m2 (oitocentos e trinta e nove vírgula sessenta metros

quadrados), situado nesse Município e registrado sob o nº 12.209, a fls. 138 do Livro

3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de São João del-

Rei.”.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

38/2012

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 280/2012, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa a Proposta de Emenda à Constituição nº 38/2012, com a finalidade de dar nova

redação ao art. 282 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/8/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para, nos termos do art. 201, combinado com o art. 111, I, "a", do

Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação

A proposta  de  emenda  à  Constituição  em  análise  visa  alterar  o  art.  282  da

Constituição mineira, segundo o qual “o oficial do corpo, quadro ou serviço de saúde

ou veterinário que possua curso universitário, terá contado, como tempo de efetivo

serviço,  um ano para  cada cinco anos de efetivo  serviço  prestado,  até  que esse

acréscimo perfaça o total de anos de duração do mencionado curso”.
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Trata-se, portanto, de hipótese de contagem de tempo fictício, conceito que, na lei,

se  refere  ao  tempo  de  serviço  público  para  fins  de  concessão  de  benefício  de

aposentadoria, sem que haja, por parte do servidor, a efetiva prestação de serviço e a

correspondente contribuição social.  Segundo o texto proposto pela proposição em

análise, essa contagem fictícia de tempo de serviço abrangeria os militares da Polícia

Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar que tiveram a graduação em curso superior

como requisito de ingresso nas respectivas carreiras.

É  preciso  dizer  que  o  dispositivo  acima  mencionado  consta  na  Carta  Estadual

desde sua promulgação em 1989 e, a partir de então, não sofreu alterações no seu

texto, mantendo a redação que lhe foi dada pelo constituinte estadual. Ocorre que a

Constituição  Federal  foi  alterada  pela  Emenda  à  Constituição  nº  20,  de  15  de

dezembro de 1998, a qual incluiu no art. 40, entre outros dispositivos, o seguinte § 10:

“A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição

fictício”. Na Carta mineira, existe disposição idêntica no § 10 do art. 36.

A  alteração  constitucional  baseou-se,  fundamentalmente,  na  necessidade  de

manutenção do equilíbrio econômico do sistema previdenciário e, ainda, reforçou o

caráter contributivo do referido sistema. Veja que a redação do “caput” do art. 40 da

Constituição da República, a seguir transcrito, evidencia a preocupação do legislador

com a higidez financeira do sistema previdenciário.

“Aos  servidores  titulares  de  cargos  efetivos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  é  assegurado

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do

respectivo  ente  público,  dos  servidores  ativos  e  inativos  e  dos  pensionistas,

observados  critérios  que preservem o equilíbrio  financeiro  e  atuarial  e  o  disposto

neste artigo”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal deixou assente que "a CF estabelece

tempo mínimo para a aposentadoria, não podendo norma infraconstitucional reduzi-lo

mediante a fixação de tempo ficto" (Adin 404, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em

1º/4/2004, Plenário, DJ de 14/5/2004).

Essa é a regra. No entanto, é preciso mencionar que a Constituição da República

confere  tratamento  especial  aos  militares  dos  Estados  em  relação  aos  demais
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servidores  públicos  titulares  de  cargos  efetivos.  Esse  tratamento  diferenciado

encontra respaldo no § 1º do art. 42, segundo o qual “aplicam-se aos militares dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as

disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei

estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º,  inciso X, sendo as

patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.

Dessa maneira, apenas o art.  40, § 9º,  é aplicável tanto aos militares estaduais

quanto aos servidores públicos civis;  no mais,  o Texto Constitucional  confere aos

Estados e ao Distrito Federal autonomia para dispor sobre seus militares da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Portanto, cabe a lei estadual específica dispor

sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, a seguir transcrito:

“A lei  disporá  sobre  o  ingresso  nas  Forças  Armadas,  os  limites  de  idade,  a

estabilidade e  outras  condições  de  transferência  do militar  para  a  inatividade,  os

direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais

dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas

cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Nesse contexto, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa a proposta de

emenda  à  constituição  sob  análise.  Segundo  argumentou  o  Governador,  o

mencionado  dispositivo  “prevê  uma  contagem  de  tempo  diferenciada  para  os

membros da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar que integram o quadro

ou serviço de saúde ou veterinário com curso universitário”. A proposta consiste em

limitar esse tratamento diferenciado àqueles que ingressaram no serviço público até

31 de dezembro de 2011 e,  dessa forma,  em adaptar a norma constitucional  “às

novas exigências de gestão e de igualdade para o ingresso nas carreiras da Polícia

Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar”.  Assim,  a  proposta  encaminhada  pelo

Governador  está  em  consonância  com  o  novo  modelo  de  gestão  previdenciária

introduzido pela mencionada Emenda à Constituição nº 20, de 1998.

Entretanto,  há  que  se  corrigir  uma  pequena  impropriedade  de  ordem  técnico-

legislativa, o que fazemos por meio do Substitutivo nº 1, ao final apresentado. Os

textos normativos, em regra, não são criados para regular uma única situação, mas

sim para produzir seus efeitos de direito por tempo indeterminado; se o legislador, ao
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alterar  o  Texto  Constitucional,  pretende  regular  uma  situação  transitória  ou

temporária,  não  deve  fazê-lo  no  texto  permanente  da  Constituição,  pois  tais

comandos normativos gozarão de eficácia provisória; normas dessa índole devem ser

introduzidas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT -, pois terão

sua eficácia jurídica exaurida tão logo ocorra a situação neles previstas. Segundo

Uadi Lammêgo Bulos, “na realidade, as disposições transitórias participam da técnica

jurídica da intertemporalidade, sobressaindo daí o caráter passageiro, e até precário,

que ostentam. Ao cumprir seu mister, desvanecem-se, perdem razão de ser, porque

solucionaram conflitos entre normas antigas e normas atuais, conciliando os efeitos

imediatos e os efeitos retroativos disseminados” (Curso de Direito Constitucional. 2ª

edição. 2008. São Paulo. Editora Saraiva. Pg. 1365).

Com base no exposto, sugerimos, ao final, a revogação do art. 282 da Constituição

e, também, a inserção, no ADCT, do comando encaminhado pelo Governador, com

pequenas  correções  relativas  à  redação  do  dispositivo,  realizadas  com  o  fim  de

conferir clareza ao texto.

Conclusão

Somos,  portanto,  pela  aprovação  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº

38/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Revoga o art. 282 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivo ao Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica revogado o art. 282 da Constituição do Estado.

Art.  2º  -  O  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  -  ADCT  -  da

Constituição do Estado fica acrescido do seguinte art. 141:

“Art.141 - Para o oficial do corpo, quadro ou serviço de saúde ou veterinário que

possua  curso  universitário  e  tenha  ingressado  na  Polícia  Militar  ou  no  Corpo  de

Bombeiros  Militar  até  31  de  dezembro  de 2011,  será  acrescentado  ao tempo  de

efetivo serviço um ano para cada cinco anos de efetivo serviço prestado, até que

esse acréscimo perfaça o total de anos de duração do mencionado curso.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.258/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 3.258/2012 “dispõe sobre

a comprovação de origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre o cadastro de

fornecedores no Estado” e foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado por aquela Comissão, vem agora o projeto a esta Comissão para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.258/2012  pretende  obrigar  as  empresas  que  exerçam

atividades de reciclagem e recuperação de materiais metálicos e as que exploram o

comércio  de  ferro-velho  e  sucata  a  manterem  registros  da  origem  dos  materiais

adquiridos. No art. 1º, a proposição especifica os materiais cuja procedência deverá

ser registrada e, no art. 2º, os dados dos fornecedores dos materiais que deverão

constar no registro. Finalmente, no art. 3º, são cominadas as penas que incidirão em

caso de descumprimento das obrigações previstas no projeto.

A  proposição  padecia  de  algumas  impropriedades,  as  quais,  no  nosso

entendimento,  foram  sanadas  com  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  1  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Além  de  retirar  do  texto  dispositivos

desnecessários,  a  nova  redação adequou a  proposição à  legislação em vigor  no

Estado e que versa  sobre tema análogo.  Com efeito,  a Lei  nº  11.817,  de 6/3/95,

obriga  os  proprietários  de  ferros-velhos  e  sucatas  a  manterem  cadastro  dos

vendedores  de  “fios,  arames,  peças,  tubos,  tampos  e  outros  itens  feitos  de  aço,

cobre, alumínio, zinco, ferro ou outro tipo de metal”, com a “correta identificação do

vendedor  das  mercadorias”,  e  estabelece cominações para o  descumprimento  de
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seus mandamentos.

O Substitutivo  nº  1  buscou aprimorar  a  redação da Lei  nº  11.817,  ampliando o

conceito legal de desmontes para alcançar pessoas físicas e jurídicas que exerçam a

exploração  de  atividade  econômica  de  reciclagem  e  recuperação  de  materiais

metálicos. Além disso, o substitutivo aumentou o rol de produtos comercializados que

devem ser  passíveis  de  cadastro  e  incluiu  aqueles  adquiridos  mediante  permuta.

Finalmente, adequou siglas ultrapassadas previstas nas alíneas “b” e “c” do § 2º do

art. 1º da Lei nº 11.817, que se referem a documentos que devem ser apresentados

(CIC  e  CGC)  e  fixou  sanções  pecuniárias  e  administrativas  em  caso  de

descumprimento dos deveres nele veiculados.

Por fim, é impositivo ressaltar a relevância do tema tratado na proposição, posto

que esses materiais metálicos são empregados na prestação de serviços públicos

essenciais - tais como transmissão de energia elétrica e telefonia - e têm expressivo

valor econômico. Por isso, despertam a cobiça de indivíduos inescrupulosos que os

furtam  para  revendê-los,  causando  interrupção  na  prestação  daqueles  serviços  e

prejuízos às empresas e aos consumidores. Nesse contexto, os deveres previstos no

projeto  contribuem  para  a  apuração  da  procedência  desses  materiais  e,  por

conseguinte, para a melhoria da segurança pública no Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.258/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.270/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.270/2012 “dispõe

sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivos e seus

acessórios”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
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Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito,  nos termos do art.  188,  combinado com o art.  102,  XV,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.270/2012 pretende estabelecer que a utilização de material

explosivo e seus acessórios, no território do Estado, seja precedida de comunicação

formal à Secretaria de Estado de Defesa Social. O projeto define o que se entende

por utilização de explosivos e acessórios explosivos e estabelece prazo mínimo de

comunicação  que  anteceda  o  seu  uso,  determinando  quais  informações  o

comunicado deverá conter. Em seguida, a proposição assinala que a comunicação

nela prevista não é condição para a utilização de explosivos e de seus acessórios e

ressalta que o dever nela veiculado tem por objetivo a preservação da segurança e

da  ordem  públicas,  bem  como  a  proteção  da  incolumidade  da  pessoa  e  do

patrimônio. Finalmente, em seu art. 3º, a proposição estabelece sanções em caso de

descumprimento de seus mandamentos.

O projeto padecia de algumas impropriedades que, no nosso entendimento, foram

sanadas  com  a  apresentação,  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  do

Substitutivo nº 1. Além de retirar do texto dispositivos desnecessários, a nova redação

adequou a proposição às normas legais federais que tratam de explosivos e seus

acessórios, buscando garantir a lógica do sistema.

Por força do disposto no art. 21, VI, da Constituição Federal, cabe à União fiscalizar

e autorizar a produção e a comercialização de material  bélico no País. O Decreto

Federal nº 24.602, de 6/7/34, recepcionado pela ordem constitucional em vigor como

lei ordinária, regulamenta o exercício dessa competência federal. Por sua vez, veio a

lume  o  Decreto  Federal  nº  3.665,  de  20/11/2000,  que  deu  nova  redação  ao

Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), regulamentou esse

decreto  federal  e  definiu,  em  seu  Anexo  I,  os  produtos  cuja  produção,

comercialização,  transporte,  importação,  exportação,  desembaraço  aduaneiro  e
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armazenamento devem submeter-se ao controle do Exército Brasileiro. Entre esses

produtos estão os explosivos e seus acessórios, conforme descrito no citado Anexo I.

O Decreto Federal nº 3.665 veiculou também os conceitos de acessório explosivo

(art. 3º, III); acessório iniciador (art. 3º, IV); “blaster” (art. 3º, XXXII); deflagração (art.

3º, XLIII); explosivo (art. 3º, LI). Fixou a necessidade de expedição de documento,

denominado Certificado de Registro, para habilitação de pessoas físicas e jurídicas

para utilização industrial, armazenamento e transporte de produtos controlados pelo

Exército  Brasileiro  (art.  43),  bem  como  para  expedição  de  Guia  de  Tráfego,

documento indispensável para o transporte desses produtos no interior do País (art.

165).  Previu,  finalmente,  que  o  descumprimento  dos  deveres  nele  veiculados

aperfeiçoa as infrações previstas em seu art. 247, I a V, cuja apuração se dá por meio

de processo administrativo (art. 254).

Assim,  para  sistematizar  o  tratamento  da  matéria,  adequando-a  aos  conceitos,

deveres  e  sanções  administrativas  previstos  no  Decreto  Federal  nº  3.665,  o

Substitutivo  nº  1  estabeleceu  o  dever  de  que  as  pessoas  físicas  e  jurídicas

comuniquem antecipadamente a órgão do Poder Executivo Estadual a realização de

operações de transporte, comércio, armazenamento e deflagração de explosivos e

acessórios  explosivos  no  Estado.  Fixou as informações  que a  comunicação deve

veicular  e  cominou  sanções  em  caso  de  seu  descumprimento.  Finalmente,  o

Substitutivo nº 1 previu a atuação conjunta entre o órgão do Poder Executivo Estadual

e  o  Exército  Brasileiro,  responsável  pela  fiscalização de atividades que envolvam

explosivos no País.

Há que se assinalar a necessidade e a oportunidade da promulgação de lei que

verse sobre  a  fiscalização de atividades  que envolvam explosivos  no Estado:  em

Minas Gerais há, tradicionalmente, intenso extrativismo mineral, em que explosivos e

seus acessórios são insumos necessários. Por outro lado,  a sociedade assiste ao

aumento  alarmante  de  furtos  a  caixas  eletrônicos  no  Estado  com  o  emprego  de

explosivos. Esse material é utilizado pelos ladrões para destruir o caixa eletrônico,

causando prejuízos  não só  às  instituições financeiras  proprietárias  das máquinas,

mas também aos proprietários dos estabelecimentos onde os caixas estão instalados.

Segundo jornal de grande circulação no Estado, em Minas Gerais houve um aumento
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da ordem de 115% dessa modalidade de assalto no primeiro trimestre deste ano em

comparação  com  o  mesmo  período  de  2011  (Disponível  em:  <www.em.com.br>.

Acesso em: 21/6/2012).

Portanto, à vista das considerações expendidas, fica claro que a proposição em

exame vem reforçar o poder de polícia estadual a ser exercido sobre as atividades

que envolvem o emprego de material explosivo e seus acessórios.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.270/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 596/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 596/2011 torna obrigatória a

fixação de orientações em braile nos locais que especifica e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, vem agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em tela pretende tornar obrigatória a fixação de orientações em braile em

diversos  estabelecimentos,  para  que  pessoas  com  deficiência  visual  não  sejam

privadas de informações disponíveis a quem não tem esse tipo de deficiência. Seu

objetivo está em consonância com os princípios estabelecidos na convenção sobre os

direitos das pessoas com deficiência da Organização das Nações Unidas - ONU -,

que determina a adoção de medidas para assegurar a essas pessoas o acesso à

informação  por  meio  de  todas  as  formas  de  comunicação  de  sua  escolha,  em

igualdade de oportunidade com as demais pessoas, em vigor no Brasil por meio do

Decreto Federal nº 6.949, de 25/8/2009.

Na forma do vencido  no  1º  turno,  a  proposição  acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº
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8.193,  de  13/5/82,  incluindo,  entre  os  objetivos  da  política  estadual  de  apoio  e

assistência às pessoas com deficiência, além da garantia de acesso a edifícios de

uso público e logradouros públicos, a garantia de informações e de orientações que

assegurem o adequado atendimento das pessoas com deficiência nesses locais.

O  vencido  no  1ª  turno  corrige,  ainda,  algumas  impropriedades  terminológicas

contidas na referida lei. Cabe esclarecer que expressões como "pessoas portadoras

de deficiência",  "excepcionais",  “pessoas portadoras de necessidades especiais”  e

"pessoas deficientes" estão desatualizadas. Para evitar a segregação e a exclusão

que podem ser reforçadas pela língua, o termo empregado passou a ser "pessoa com

deficiência". Pretende-se, com a expressão, ressaltar a pessoa, e não sua deficiência,

valorizando-a  independentemente  de  suas  condições  físicas,  sensoriais  ou

intelectuais, sem estigmatizá-la.

Diante da relevância dos esforços de integrar as pessoas com deficiência à vida

social  e  de  criar  condições  para  que  possam  receber  um  tratamento  igualitário,

reiteramos nosso posicionamento adotado no 1º turno e opinamos pela aprovação da

proposição.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

596/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Marques Abreu.

PROJETO DE LEI Nº 596/2011

(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  nº  8.193,  de  13  de  maio  de  1982,  que dispõe sobre  o  apoio  e  a

assistência às pessoas deficientes, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VI do art. 1º da Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

VI - a garantia de acesso a edifícios de uso público e logradouros públicos e às

informações  e  orientações que assegurem o  adequado atendimento  das pessoas
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com deficiência nesses locais.”.

Art. 2º - Fica substituída em todo o texto da Lei nº 8.193, de 1982, exceto no inciso I

do art. 3º, a expressão “pessoa deficiente” por “pessoa com deficiência”.

Art.  3º  -  Fica  substituída  no  inciso  VIII  do  art.  1º  da  Lei  nº  8.193,  de  1982,  a

expressão “ao deficiente” por “à pessoa com deficiência”.

Art. 4º - Fica substituída no art. 17 da Lei nº 8.193, de 1982, a expressão “servidor

deficiente” por “servidor com deficiência”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.325/ 2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto em pauta tem por finalidade

regulamentar  a  oferta  de  serviços  do  tipo  “couvert”  no  Estado  e  dar  outras

providências.

Aprovado  no  1º  turno  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

para o 2º turno, nos termos do art. 102, IV, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição  sob  comento  tem  por  finalidade  normatizar  os  serviços  do  tipo

“couvert”  oferecidos  por  bares,  restaurantes  e  congêneres  no  Estado,  tornando

obrigatório  para  os  estabelecimentos  que  adotam  esse  sistema  disponibilizar  ao

consumidor informações claras com relação ao preço e composição do serviço.

A autor alega que são muitos os problemas e reclamações que versam sobre o

popular  “couvert  de  mesa”,  desde a falta  de informação clara  sobre o preço e  a

composição do serviço até a cobrança pelo número de pessoas sentadas à mesa,

mesmo não havendo consumo por parte de uma delas.

O art. 24 da Constituição da República dispõe sobre a competência do Estado de

legislar concorrentemente sobre normas de efetiva proteção aos consumidores.

Como foi manifestado anteriormente, a proposição em tela reforça os princípios que

orientam as relações de consumo, como os da transparência e da confiança, pois o
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Código de Defesa do Consumidor garante o direito do usuário à informação prévia,

adequada e clara sobre os diferentes produtos que irá adquirir e sobre os serviços

que  irá  contratar,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,

composição, qualidade e preço.

Assim sendo,  os  fornecedores  que não alertam seus  consumidores  quanto  aos

serviços incluídos como “couvert” frustam não só a confiança do consumidor,  mas

também o direito que ele tem de obter informações claras e corretas sobre o serviço,

consoante dispõe o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.325/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno, a seguir apresentado.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro, relator - Vanderlei Miranda.

PROJETO DE LEI Nº 2.325/2011

(Redação do Vencido)

Regulamenta  a  oferta  de  serviços  do  tipo  “couvert”  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os restaurantes,  lanchonetes,  bares e seus congêneres que adotam o

sistema de “couvert” disponibilizarão ao consumidor a informação clara do preço e da

composição do serviço.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  como  “couvert”  o  serviço

caracterizado pelo fornecimento de aperitivos, assim definidos pelo estabelecimento,

servidos antes do início da refeição propriamente dita.

Art. 2º - Fica vedado aos estabelecimentos mencionados no art. 1º o fornecimento

do serviço  de  “couvert”  ao  consumidor  sem solicitação prévia,  salvo  se oferecido

gratuitamente.

§ 1º - O serviço prestado em desconformidade com o previsto no “caput” não gerará

nenhuma obrigação de pagamento.

§ 2º  -  A cobrança do valor  do “couvert”  por  pessoa consumidora somente será

permitida quando o serviço for prestado individualmente a quem solicitá-lo, sempre
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através de porção individualizada.

Art. 3º - O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, aplicáveis na

forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias após sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.088/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe dispõe

sobre a disponibilização de assentos em locais que oferecem atendimento ao público.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação da

matéria com a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Defesa

do Consumidor e do Contribuinte.

Em Plenário, a proposição foi aprovada, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1

com a Emenda n° 1. Retorna o projeto a esta Comissã o para receber parecer no 2º

turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.088/2012 pretende obrigar os estabelecimentos que oferecem

atendimento ao público a disponibilizarem assentos (art. 1º),  os quais deverão ser

utilizados, preferencialmente, por idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo,

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (parágrafo único do art. 1º).

O projeto  sofreu modificações significativas ao ser  analisado em 1º  turno  pelas

comissões  a  que  foi  distribuído,  entre  as  quais  se  destaca,  notadamente,  o

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que limitou a
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abrangência  da  norma  aos  estabelecimentos  de  atendimento  ao  público  que  já

disponibilizam  assentos  e  compatibilizou  a  proposição  às  disposições  da  Lei  nº

17.355, de 17 de janeiro de 2008.

Destaque-se também a alteração apresentada por esta Comissão em 1º turno, com

a  finalidade  de  restringir  o  âmbito  de  repercussão  da  medida  apenas  aos

estabelecimentos  de  natureza  similar  à  daqueles  enumerados  no  art.  1º  do

substitutivo,  pois  a  utilização  da  expressão  “demais  estabelecimentos  de  acesso

público”  peca pela  generalidade,  podendo interferir  no  livre  exercício  da atividade

econômica e comprometer a própria efetividade da norma, visto que não considera a

diversidade de estabelecimentos existentes no Estado.

Como  já  mencionado  em  1° turno,  as  medidas  legislat ivas  que  impliquem  o

oferecimento  de  comodidades  aos  cidadãos  e  que  visem  à  proteção  efetiva  dos

consumidores são sempre bem-vindas, especialmente porque o art. 5º, inciso XXXII,

da Constituição da República determina explicitamente que “o Estado garantirá, na

forma da lei, a defesa do consumidor”.

Desse modo, a fixação de um percentual mínimo de assentos preferenciais a serem

destinados, nos estabelecimentos relacionados no art. 1º, aos idosos, às gestantes,

às  lactantes,  às  pessoas  acompanhadas  por  criança  de  colo  e  às  pessoas  com

deficiência ou com mobilidade reduzida contribui para o reconhecimento e a garantia

dos  direitos  desses  grupos,  de  forma  a  assegurar-lhes  autonomia  e  melhores

condições de vida.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.088/2012 na forma do vencido no 1° turno, a segui r redigido.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro, relator - Vanderlei Miranda.

PROJETO DE LEI N° 3.088/2012

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a destinação preferencial de 5% (cinco por cento) de assentos

para  idosos,  gestantes,  lactantes,  pessoas  acompanhadas  por  criança  de  colo  e

pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  nos  estabelecimentos  que
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menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a destinação preferencial de no mínimo 5% (cinco por cento)

de assentos para idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por criança

de colo e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em cinemas, teatros,

casas  de  espetáculo,  instituições  financeiras,  auditórios,  salas  de  conferência,

estádios, ginásios e outros de natureza similar, inclusive nas dependências de órgãos

e entidades públicos em que haja disponibilidade de assentos.

Parágrafo único -  O disposto  no  “caput”  não abrange as áreas de  embarque e

desembarque dos terminais rodoviários, às quais se aplica a Lei nº 17.355, de 17 de

janeiro de 2008.

Art. 2º - Os assentos a que se refere o art. 1º serão identificados por avisos ou por

característica que os diferencie dos assentos destinados ao público em geral.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 186/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 186/2011,  de autoria  dos Deputa dos Elismar  Prado e Almir

Paraca, que autoriza o Poder Executivo a criar Salas de Leitura nas Escolas da Rede

Estadual de Ensino de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido

no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 186/2011

Altera a Lei n° 18.312, de 6 de agosto de 2009, que  institui a Política Estadual do

Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei n° 18.312, de 6 de agosto de 2009,

os seguintes incisos XII e XIII:

“Art. 3° - (....)

XII - fortalecer o sistema estadual de bibliotecas públicas;

XIII - estimular a instalação e a ampliação de bibliotecas escolares.”.

Art.  2° - Fica acrescentada ao inciso III do art. 4 ° da Lei n° 18.312, de 2009, a

seguinte alínea “g”:

“Art. 4° - (...)

III - (...)

g) incentivo à criação de salas de leitura nas escolas;”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 274/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 274/2011, de autoria do Deputad o Paulo Guedes, que declara

patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas

Gerais, foi aprovado no 2° turno com a Emenda nº 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 274/2011

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  patrimônio  histórico  e  cul tural  do  Estado  a  Orquestra

Sinfônica do Estado de Minas Gerais, corpo artístico da Fundação Clóvis Salgado,

vinculada à Secretaria de Estado de Cultura.

Art. 2° - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medi das cabíveis para registro do
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bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto n° 42.505, de 15 de abril de

2002.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 746/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 746/2011, de autoria do Deputad o Carlin Moura, que cria a

Política  Estadual  sobre  os  Cuidados  com  a  Saúde  em  Relação  ao  Uso  do

Computador e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1

ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 746/2011

Institui  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Uso  Adequado  das  Novas

Tecnologias de Informação e Comunicação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Semana de Conscientizaç ão sobre o Uso Adequado das

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação,  a ser realizada anualmente na

terceira semana de maio.

Art. 2° - São objetivos da Semana de Conscientizaçã o sobre o Uso Adequado das

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação:

I  -  promover  a  conscientização  sobre  ergonomia,  saúde,  segurança  de  dados,

conteúdos impróprios e formas de proteção contra atitudes ilícitas favorecidas pelo

ambiente virtual;

II - fomentar o debate acerca do direito de acesso à internet, da garantia à liberdade

de expressão, comunicação e manifestação e da proteção dos direitos individuais e

coletivos no ambiente virtual;
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III - incentivar o uso adequado das novas tecnologias de informação e comunicação

em atividades de trabalho, lazer e entretenimento;

IV - fomentar a discussão sobre as consequências do uso das novas tecnologias de

informação e comunicação para o indivíduo, as relações sociais e o meio ambiente;

V - identificar ações e projetos bem-sucedidos na promoção de cuidados no uso

das novas tecnologias de informação e comunicação.

Parágrafo  único  -  Na  semana  de  que  trata  esta  lei,  serão  realizadas,  nos

estabelecimentos  de  ensino  e  nos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública

estadual,  campanhas  e  palestras  a  serem  proferidas  por  profissionais  das  áreas

relacionadas aos temas debatidos.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 897/2 011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 897/2011,  de  autoria  do  Deputad o  Délio  Malheiros,  que

estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de cozinha - GLP -

no Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do ve ncido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Esta Comissão, a fim de garantir a coerência entre o art. 1° e o art. 2° do projeto e

expressar com maior clareza o objetivo da proposição, promoveu uma alteração no

“caput” do art. 1°, sem afetar o sentido global do texto aprovado.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 897/2011

Estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de cozinha - gás

liquefeito de petróleo (GLP) - no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os botijões de gás de cozinha - gás lique feito de petróleo (GLP) -, para
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serem comercializados no Estado, deverão apresentar,  na parte externa, selo que

contenha:

I - nome, logomarca, CNPJ e endereço da empresa envasadora;

II - informações sobre a utilização e os riscos do produto;

III - data do envasamento.

Art. 2° - A empresa envasadora, distribuidora ou re vendedora de botijão que não

observar  o disposto no art.  1° desta lei  sofrerá as  penalidades constantes na Lei

Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.318 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.318/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que obriga

estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de interesse da

saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios da rede de

atenção em saúde da gestante,  afixados  em local  de  fácil  acesso ao público,  foi

aprovado no 2° turno, na forma Substitutivo n° 1 ao  vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.318/2011

Torna  obrigatória  a  divulgação  do  Projeto  Mães  de  Minas,  nos  termos  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os estabelecimentos de serviço de s aúde e os estabelecimentos de

serviço de interesse da saúde do Estado, públicos e privados, obrigados a manter em

local  de  fácil  acesso ao público  material  de  divulgação  sobre  o  Projeto  Mães  de

Minas.
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Parágrafo único - O material de divulgação será fornecido pela Secretaria de Estado

de Saúde - SES - que especificará, mediante resolução, os tipos de estabelecimentos

sujeitos à obrigação prevista no “caput”.

Art. 2° - O descumprimento do disposto no art. 1° s ujeita o infrator às penalidades

previstas nas alíneas “a” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei n° 13.317, de 24 de

setembro de 1999.

Parágrafo  único  -  A  fiscalização  do  cumprimento  desta  lei  e  a  aplicação  das

sanções de que trata o “caput”  serão efetuadas pela  autoridade competente,  nos

termos da Lei n° 13.317, de 1999.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.152/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.152/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.152/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui imóvel

com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Distrito de Manoel de

Souza, naquele Município, registrado sob o n° 34.07 4, a fls. 92 do Livro 3-B-2, no

Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Manoel de Souza.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Pitangui nã o houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Pitangui  encaminhará  à  Sec retaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.250/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.250/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.250/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui imóvel

com área de 31.035,60m² (trinta e um mil e trinta e  cinco vírgula sessenta metros

quadrados), situado na Rua José Hélio Moreira Lopes, no Bairro Brumado, registrado

sob o  n° 18.855,  a fls.  7  do  Livro  2-E-2,  no  Cartór io  de  Registro  de  Imóveis  da

Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à implantação de
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parque industrial.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Pitangui nã o houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Pitangui  encaminhará  à  Sec retaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.251/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.251/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel que especifica, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.251/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Alfenas imóvel

com área de 1.587m² (mil quinhentos e oitenta e sete metros quadrados), situado no

Distrito de Barranco Alto, naquele Município, registrado sob o n° 1.546, a fls. 199 do

Livro 3-N, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alfenas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar um posto
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de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Alfenas não  houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Alfenas  encaminhará  à  Secr etaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.392/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.392/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei  n° 18.401,  de  28  de  setembro  de  2009,  que  autor iza  o  Poder  Executivo  a

conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do

sistema prisional do Estado, foi  aprovado no 2° tur no, na forma do vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.392/2012

Altera a Lei n° 18.401, de 28 de setembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo

a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do

sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os arts. 1° e 2°, o inciso III do art. 5° , o “caput” do art. 6° e os arts. 7°, 8° e
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11-A da Lei n° 18.401, de 28 de setembro de 2009, p assam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conc eder subvenção econômica às

pessoas  jurídicas  que  contratarem,  na  forma  estabelecida  em  regulamento,

observadas as normas contidas nesta lei, na Lei federal n° 7.210, de 11 de julho de

1984, e na Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994:

I - egressos do sistema prisional do Estado;

II  -  condenados  em  cumprimento  de  prisão  domiciliar  por  se  enquadrarem  nas

hipóteses previstas  no art.  117 da Lei  federal  n° 7 .210,  de 1984,  ou por  decisão

judicial em virtude de inexistência de vaga no sistema prisional.

Art. 2° - A subvenção econômica de que trata esta l ei tem como objetivo favorecer a

reinserção social  do egresso do sistema prisional  do Estado e do condenado em

cumprimento  de  prisão  domiciliar,  por  meio  de  incentivo  à  criação  de  postos  de

trabalho.

(...)

Art. 5° - (...)

III - as condições para o acesso do egresso do sistema prisional do Estado e do

condenado em cumprimento de prisão domiciliar ao programa a que se refere o art.

3° desta lei, incluindo as exigências técnicas pert inentes e a destinação de vagas às

mulheres egressas do sistema prisional e às condenadas em cumprimento de prisão

domiciliar.

Art.  6° -  As  pessoas  jurídicas  que  atenderem  ao  dis posto  nesta  lei  receberão,

trimestralmente,  subvenção  econômica,  mediante  assinatura  de  termo  de

compromisso, no valor correspondente a dois salários mínimos por mês para cada

egresso ou condenado em cumprimento de prisão domiciliar contratado, pelo tempo

que durar o contrato de trabalho.

(…)

Art. 7° - É a seguinte a correlação entre o número de egressos ou condenados em

cumprimento  de  prisão  domiciliar  contratados  por  pessoa  jurídica  para  fins  de

obtenção da subvenção econômica prevista nesta lei e o quadro de empregados da

contratante:



2467
____________________________________________________________________________

I  -  de 3 a 20 empregados: 1 egresso ou condenado em cumprimento de prisão

domiciliar;

II - de 21 a 50 empregados: até 2 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

III - de 51 a 100 empregados: até 4 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

IV - de 101 a 150 empregados: até 6 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

V - de 151 a 200 empregados: até 8 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

VI - de 201 a 250 empregados: até 10 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

VII - de 251 a 300 empregados: até 12 egressos ou condenados em cumprimento

de prisão domiciliar;

VIII - de 301 a 350 empregados: até 14 egressos ou condenados em cumprimento

de prisão domiciliar;

IX - de 351 a 400 empregados: até 16 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

X - de 401 a 450 empregados: até 18 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

XI - de 451 a 500 empregados: até 20 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

XII  -  acima  de  500  empregados:  até  5%  (cinco  por  cento)  do  quadro  de

empregados.

Art. 8° - Havendo rescisão do contrato de trabalho firmado em decorrência desta lei,

a pessoa jurídica que estiver recebendo a subvenção econômica poderá manter o

posto de trabalho criado, substituindo, em até trinta dias, o egresso ou condenado em

cumprimento de prisão domiciliar por outro que satisfaça os requisitos previstos no

regulamento, fazendo jus às parcelas remanescentes da subvenção econômica, ou

extingui-lo,  restituindo,  se for  o caso,  os valores recebidos previamente, de forma

proporcional, devidamente corrigidos, conforme disposto em regulamento.
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(...)

Art.11-A  -  Fica  instituído  o  certificado  Parceiros  da  Ressocialização,  a  ser

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema

prisional  ou  condenados  em  cumprimento  de  prisão  domiciliar,  nos  termos  do

regulamento e observado o disposto na Lei federal n° 7.210, de 1984, e na Lei n°

11.404, de 1994.”.

Art.  2° -  A ementa  da  Lei  n° 18.401,  de 2009,  passa  a ser:  “Autoriza  o  Poder

Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem

egressos do sistema prisional do Estado ou condenados em cumprimento de prisão

domiciliar.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.440/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.440/2012, de autoria do Deput ado  Pompílio Canavez, que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep -

do Município de Campos Gerais, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.440/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -

Consep - de Campos Gerais, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública - Consep - de Campos Gerais, com sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.
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Luiz Henrique, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.452/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera as

Leis n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, n° 15.465 , de 13 de janeiro de 2005, n°

15.961, de 30 de dezembro de 2005, Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007,

e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno,  com a Emenda n° 1 ao vencido no

1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Cria  gratificações  devidas  a  ocupantes  de  cargos  de  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Seguridade Social, altera as Leis n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986,

n° 15.465, de 13 de janeiro de 2005, e n° 15.961, d e 30 de dezembro de 2005, e a Lei

Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007, e dá out ras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica criada a Gratificação de Serviços de  Seguridade Social - GSSS -,

devida aos ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social  e Auxiliar  de Seguridade Social,  a que se referem,

respectivamente, os incisos I, II e III do art. 1° da Lei n° 15.465, de 13 de janeiro de

2005, lotados no Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, salvo àqueles que exercem a função de cirurgião-

dentista.

§  1° -  A GSSS será  atribuída  mensalmente  ao  servido r  ocupante  de  cargo  de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  que  trata  o  “caput”,  em  efetivo  exercício  no

Ipsemg, ainda que esteja ocupando cargo de provimento em comissão ou função

gratificada.

§ 2° - Os valores da GSSS são os constantes no Anex o I desta lei.
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§ 3° - O pagamento da GSSS será suspenso caso o ser vidor passe a ter exercício

em órgão ou entidade diverso do Ipsemg, bem como nas situações de Afastamento

Voluntário Incentivado - AVI -, Licença para Tratar de Interesses Particulares - LIP - e

afastamento  decorrente  de  exercício  de  mandato  eletivo  federal,  estadual  ou

municipal, ressalvadas as opções a que se referem os incisos II e III do art. 38 da

Constituição da República.

§ 4° -  O valor  da GSSS não se incorpora à remuneraç ão do servidor  nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício  ou  vantagem,  salvo  os  decorrentes  de  adicionais  por  tempo de  serviço

adquiridos anteriormente à Emenda à Constituição da República n° 19, de 4 de junho

de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias, considerados os respectivos

meses de referência.

Art. 2° - Fica criada a Gratificação pelo Serviço d e Urgência e Emergência - GSUE

-, devida aos ocupantes de cargos das carreiras de Analista de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do art.

1° da Lei n° 15.465, de 2005.

§  1° -  A GSUE será  atribuída  mensalmente  ao  servido r  ocupante  de  cargo  de

provimento efetivo das carreiras de que trata o “caput”, em efetivo exercício no Centro

de Terapia Intensiva - CTI - e no Serviço Médico de Urgência - SMU - do Hospital

Governador  Israel  Pinheiro  -  HGIP -  e  no  Serviço  de  Urgência  Odontológica  do

Ipsemg, ainda que esteja ocupando cargo de provimento em comissão ou função

gratificada.

§ 2° - Os valores da GSUE são os constantes no Anex o II desta lei.

§ 3° -  O valor da GSUE não se incorpora à remuneraç ão do servidor  nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício  ou  vantagem,  salvo  os  decorrentes  de  adicionais  por  tempo de  serviço

adquiridos anteriormente à Emenda à Constituição da República n° 19, de 1998, de

gratificação natalina e de adicional de férias, considerados os respectivos meses de

referência.

Art.  3° -  Fica  criada  a  Gratificação  de  Produtivida de  por  Prestação  de  Serviço
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Adicional de Assistência Médica ou Odontológica - GPMO -, devida aos ocupantes de

cargos  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade  Social,  na  função  de  cirurgião-

dentista, e Médico da Área de Seguridade Social, a que se referem, respectivamente,

os incisos I e VII do art. 1° da Lei n° 15.465, de 2005, que prestarem serviço adicional

de assistência médica ou odontológica, na forma de regulamento.

§ 1° - A GPMO será atribuída mensalmente ao servido r de que trata o “caput” em

efetivo  exercício  no  Ipsemg,  ainda  que  esteja  ocupando  cargo  em  comissão  ou

função gratificada.

§ 2° - O pagamento do valor da gratificação de que trata este artigo dependerá da

apuração de produção excedente individual realizada mensalmente pelo servidor no

Ipsemg.

§ 3° - A GPMO será calculada com base nos valores d e referência constantes na

Tabela do Ipsemg de Honorários de Serviços para a Área de Saúde, na forma de

regulamento.

§  4° -  O  limite  máximo  mensal  da  GPMO  terá  como  ref erência  o  valor

correspondente  a  cento  e  sessenta  consultas  para  médico  e  cento  e  cinquenta

exames clínicos ou planos de tratamento para cirurgião-dentista.

§ 5° -  O valor da GPMO não se incorpora à remuneraç ão do servidor nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício ou vantagem.

Art. 4° - Fica criada a Gratificação por Risco à Sa úde da Área de Seguridade Social

- GRSASS -, no âmbito do Ipsemg, devida aos ocupantes dos cargos das carreiras de

Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade

Social e Médico da Área de Seguridade Social, a que se referem, respectivamente, os

incisos I, II, III e VII do art. 1° da Lei n° 15.46 5, de 2005, que habitualmente trabalhem

em locais insalubres, nos termos de regulamento.

§ 1° - Em razão do grau de risco à saúde, definido nos termos de regulamento, a

GRSASS  será  devida  nos  seguintes  percentuais,  calculados  sobre  o  valor  do

vencimento básico do cargo de provimento em comissão DAI-2, a que se refere o

Anexo I da Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de  2007:

I - 10% (dez por cento);
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II - 20% (vinte por cento);

III - 40% (quarenta por cento).

§ 2° - A GRSASS não poderá ser percebida cumulativa mente com o adicional de

insalubridade a que se refere o art. 13 da Lei n° 1 0.745, de 25 de maio de 1992.

§ 3° - O direito à percepção da GRSASS cessa com a eliminação das condições ou

dos riscos que motivaram a sua concessão.

Art. 5° - Os servidores ocupantes de cargos das car reiras de Analista de Seguridade

Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área

de Seguridade Social, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do

art.  1° da Lei n° 15.465, de 2005, lotados no Ipsem g, que, na data da publicação

desta lei, estiverem em efetivo exercício poderão manifestar opção pela ampliação da

jornada de trabalho, na forma de regulamento.

§  1° -  A opção  pela  ampliação  da  jornada  de  trabalh o  de  que  trata  o  “caput”

implicará o cumprimento da carga horária correspondente à tabela de vencimento

básico  imediatamente  superior  à  utilizada  como  referência  para  pagamento  da

remuneração do servidor na data da publicação desta lei.

§ 2° - Poderá fazer a opção pela ampliação da jorna da de trabalho o servidor que

atender a um dos seguintes requisitos:

I - não possuir tempo de contribuição previdenciária ou idade que implique período

faltante inferior a três mil seiscentos e cinquenta dias para preencher os requisitos de

aposentadoria;

II - ter realizado, entre 1° de janeiro de 2007 e 3 1 de agosto de 2012, por no mínimo

trinta  e  seis  meses,  jornada  de  trabalho  superior  à  carga  horária  do  cargo  de

provimento  efetivo,  por  meio  de  jornada  complementar,  na  forma  do  Decreto  n°

40.449, de 29 de junho de 1999;

III  -  ter  realizado,  entre 1° de janeiro de 2007 e 31 de agosto de 2012,  por no

mínimo trinta e seis meses, jornada de trabalho superior à carga horária do cargo de

provimento efetivo por outro fator de interesse do Ipsemg, exceto para realização de

pró-labore ou para cumprimento de carga horária de trabalho resultante do direito de

continuidade  de  percepção  de  remuneração  de  cargo  em  comissão  exercido,

conforme o disposto na Lei n° 14.683, de 30 de julh o de 2003;
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IV - pertencer à carreira de Analista de Seguridade Social, na função de cirurgião-

dentista, ou de Médico da Área de Seguridade Social.

§ 3° - A opção pela ampliação da jornada de trabalh o prevista no inciso II do § 2°

implica incorporação da totalidade da jornada complementar realizada na forma do

Decreto n° 40.449, de 1999.

§ 4° - A opção pela ampliação da jornada de trabalh o realizada em conformidade

com o disposto neste artigo resultará no posicionamento do servidor na tabela de

vencimento básico com carga horária imediatamente superior, no mesmo nível e grau

em que o servidor se encontrar na data da opção.

§ 5° - Será considerada nula a opção pela ampliação  da jornada de trabalho do

servidor que se enquadrar na hipótese prevista no inciso I do § 2° e se aposentar

voluntariamente antes de três mil seiscentos e cinquenta dias após a vigência da

opção de ampliação de jornada.

§ 6° - Será considerada nula a opção pela ampliação  da jornada de trabalho do

servidor que se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do § 2° e se

aposentar voluntariamente antes de mil e noventa e cinco dias após a vigência da

opção de ampliação de jornada.

§ 7° - O formulário específico, a data de publicaçã o e a vigência da opção pela

ampliação da jornada de que trata este artigo serão definidos em regulamento.

§  8° -  A opção pela ampliação da jornada de trabalh o  de  que trata  este artigo

substitui a jornada complementar efetuada pelos servidores das carreiras do Ipsemg

na  forma  do  Decreto  n° 40.449,  de  1999,  ficando  con validados  os  pagamentos

realizados a esse título até a data da publicação desta lei.

§ 9° -  Os servidores ocupantes de cargo da carreira  de Técnico de Seguridade

Social que, na data de publicação desta lei, estiverem designados para o exercício da

função  de  técnico  de  radiologia  no  Ipsemg  não  poderão  manifestar  opção  pela

ampliação de jornada.

Art.  6° -  A carga  horária  semanal  de  trabalho  dos  s ervidores  que,  na  data  da

publicação  desta  lei,  forem  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de

Seguridade Social, na função de cirurgião-dentista, e Médico da Área de Seguridade

Social e não fizerem a opção pela ampliação da jornada de que trata o art. 5° será de
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quinze horas semanais.

§ 1° - Ao servidor ocupante de cargo da carreira de  Médico da Área de Seguridade

Social  de  que  trata  o  “caput”,  submetido  ao  regime  de  plantão  no  Ipsemg,  fica

mantido o direito à carga horária de doze horas semanais durante tal regime.

§ 2° - Aplica-se o disposto no “caput” aos servidor es que, na data da publicação

desta lei, forem detentores de função pública.

Art. 7° - O servidor ocupante de cargo da carreira de Analista de Seguridade Social

na  função  de  cirurgião-dentista  cumprirá  a  seguinte  carga  horária  semanal  de

trabalho:

I  -  vinte e duas horas e trinta minutos, quando no efetivo exercício da função e

posicionado na tabela de vencimento básico correspondente a trinta horas semanais;

II - trinta horas, quando no efetivo exercício da função e posicionado na tabela de

vencimento básico correspondente a quarenta horas semanais.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  de  exercício  de  função  diversa  da  de  cirurgião-

dentista, o Analista de Seguridade Social cumprirá carga horária semanal de trabalho

de trinta ou quarenta horas, conforme a tabela em que estiver posicionado.

Art. 8° - O servidor em efetivo exercício em unidad e administrativa de prestação de

serviços  relacionados  à  assistência  à  saúde  poderá,  mediante  autorização  do

Presidente  do  Ipsemg,  realizar  jornada complementar  de  trabalho  para  garantir  a

escala mínima de serviço, observada a conveniência administrativa e a necessidade

da autarquia, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - A jornada complementar de que trata o “caput” somente poderá

ser realizada em caráter temporário, e seu valor não se incorpora à remuneração do

servidor nem aos proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de

cálculo para outro benefício ou vantagem.

Art. 9° - O inciso II e o § 2° do art. 8° da Lei n°  15.465, de 2005, passam a vigorar

com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido do inciso III e dos §§ 5° e 6° que

seguem:

“Art. 8° - (…)

II - vinte horas semanais para os ocupantes de cargos de Analista de Gestão de

Seguridade Social que desempenharem a função de médico;
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III - vinte e quatro horas semanais para os ocupantes de cargos de Médico da Área

de Seguridade Social.

(...)

§ 2° - Os servidores que ingressarem na carreira de  Técnico de Seguridade Social

com carga horária de trinta horas e forem designados para o desempenho da função

de técnico de  radiologia  em exercício  no  Ipsemg terão  carga horária semanal  de

trabalho de vinte e quatro horas, quando no efetivo exercício da função.

(...)

§ 5° - Os servidores que ingressarem na carreira de  Analista de Seguridade Social

na função de cirurgião-dentista, com carga horária de trinta e quarenta horas, terão

carga horária semanal de trabalho de vinte e duas horas e trinta minutos e de trinta

horas, respectivamente, quando no efetivo exercício da função.

§ 6° - As cargas horárias das carreiras de Auxiliar  de Seguridade Social, Técnico de

Seguridade Social, Analista de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade

Social  serão  exercidas  em  regime  normal  ou  de  plantão,  nos  termos  de

regulamento.”.

Art. 10 - O “caput” do inciso III do art. 10 da Lei n° 15.465, de 2005, e sua alínea “b”

passam a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

inciso IV:

“Art. 10 - (...)

III - para a carreira de Analista de Seguridade Social:

(...)

b)  pós-graduação  “lato  sensu”,  conforme  definido  no  edital  do  concurso,  para

ingresso no nível III;

(...)

IV - para a carreira de Médico da Área de Seguridade Social:

a) nível superior, conforme definido no edital do concurso, para ingresso no nível I;

b) pós-graduação “lato sensu” ou residência médica, conforme definido no edital do

concurso, para ingresso no nível III.”.

Art. 11 - O inciso II do art. 39 da Lei n° 15.465, de 2005, passa a vigorar com a

redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 2°, 3°, 4°, 5° e
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6° e passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 39 - (...)

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Técnico de Seguridade Social e

Auxiliar  de  Seguridade  Social  lotados  no  Ipsemg  e  de  Assistente  Técnico  de

Seguridade Social e Auxiliar-Geral de Seguridade Social lotados no IPSM.

(...)

§ 2° - A carga horária semanal dos servidores que, em 1° de janeiro de 2013, forem

ocupantes de cargo da carreira de Técnico de Seguridade Social designados para o

exercício da função de técnico de radiologia no Ipsemg será de vinte e quatro horas,

mantendo-se o posicionamento na tabela de vencimento básico com carga horária de

trinta horas semanais.

§ 3° - Para fins de compensação do aumento da jorna da de vinte horas semanais

para vinte e quatro horas semanais,  o servidor ocupante de cargo da carreira de

Técnico de Seguridade Social designado para o exercício da função de técnico de

radiologia no Ipsemg será reposicionado no grau da respectiva carreira cujo valor seja

igual ou imediatamente superior ao do vencimento básico percebido em 1° de março

de 2013, acrescido de 20% (vinte por cento).

§ 4° - O servidor ocupante de cargo da carreira de Técnico de Seguridade Social

com carga horária de trinta horas semanais que, após 1° de janeiro de 2013, for

designado para o exercício da função de técnico de radiologia no Ipsemg terá carga

horária semanal de vinte e quatro horas.

§ 5° - Os servidores que, em 1° de janeiro de 2013,  forem ocupantes de cargo da

carreira de Técnico de Seguridade Social designados para o exercício da função de

técnico de radiologia e não possuírem a escolaridade necessária à mudança de nível

para fins do reposicionamento nos termos do § 3° se rão reposicionados no nível III do

grau  J  da  respectiva  carreira  e  perceberão  vantagem  pessoal  nominalmente

identificada como forma de atingimento do valor correspondente à compensação do

aumento da jornada.

§ 6° - A vantagem pessoal de que trata o § 5° corre sponderá à diferença entre a

remuneração a que faria jus o servidor se fosse posicionado na forma prevista no § 3°

e o valor do nível III do grau J no qual se dará o posicionamento do servidor.”.
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Art. 12 - A escolaridade do nível III da carreira de Analista de Seguridade Social,

constante  no  item  I.1.3  do  Anexo  I  da  Lei  n° 15.465 ,  de  2005,  passa  a  ser:

“Superior/Pós-Graduação 'lato sensu'”.

Art. 13 - A escolaridade do nível III da carreira de Médico da Área de Seguridade

Social, constante no item I.1.4 do Anexo I da Lei n° 15.465, de 2005, passa a ser:

“Superior ou Pós-Graduação “lato sensu” ou Residência Médica”.

Art. 14 - Não se aplica a alteração prevista nos arts. 12 e 13 aos servidores que, na

data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos das carreiras de Analista de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, sendo considerada, para

fins de promoção, excepcionalmente, a escolaridade do nível III como “Superior”.

Art. 15 - A carga horária da carreira de Auxiliar de Seguridade Social, constante no

item I.1.1 do Anexo I da Lei n° 15.465, de 2005, pa ssa a ser: “Carga Horária Semanal

de Trabalho: 30 ou 40 horas”.

Art.  16  -  A carga horária  da  carreira de Médico da Área de Seguridade Social,

constante no item I.1.4 do Anexo I da Lei n° 15.465 , de 2005, passa a ser: “Carga

Horária Semanal de Trabalho: 15 ou 24 horas”.

Art. 17 - Fica acrescentada ao item V.1.1 do Anexo V da Lei n° 15.961, de 30 de

dezembro de 2005, a tabela de vencimento básico com carga horária de 40 horas

para a carreira de Auxiliar de Seguridade Social, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 18 - O item V.1.4 do Anexo V da Lei n° 15.961,  de 2005, que contém as tabelas

de vencimento básico de Médico da Área de Seguridade Social, passa a vigorar na

forma do Anexo IV desta lei, observadas as vigências previstas nos itens V.1.4.1 e

V.1.4.2.

Art. 19 - As tabelas de vencimento básico com carga horária de trinta e quarenta

horas  da  carreira  de  Analista  de  Seguridade Social,  constantes  no  item V.1.3  do

Anexo V da Lei n° 15.961, de 2005, passam a vigorar  na forma do Anexo V desta lei.

Art. 20 - O “caput” e os §§ 1°, 3° e 6° do art. 50 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro

de 1986, passam vigorar com a seguinte a redação:

“Art.  50  -  O  credenciamento  de  profissionais  para  prestação  de  serviços  de

assistência à saúde na rede assistencial, incluindo os serviços próprios de saúde, não

determina,  entre  o  Ipsemg  e  os  respectivos  profissionais,  qualquer  vínculo



2478
____________________________________________________________________________

empregatício ou funcional.

§ 1° - Os servidores inativos das carreiras de Auxi liar de Seguridade Social, Técnico

de Seguridade Social, Analista de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade

Social, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do art. 1° da Lei n°

15.465, de 13 de janeiro de 2005, poderão ser credenciados para a prestação de

serviços de que trata o “caput”, sendo vedado o credenciamento de servidores em

efetivo exercício.

(...)

§ 3° - Aos profissionais credenciados na forma dest e artigo, o limite mensal máximo

de  pagamento  terá  como  referência  o  correspondente  ao  valor  de  duzentos  e

sessenta consultas para médico ou duzentos e cinquenta exames clínicos e planos

de tratamento para cirurgião-dentista, nos termos de regulamento.

(...)

§ 6° - Os serviços de assistência à saúde de que tr ata este artigo são os constantes

na Tabela do Ipsemg de Honorários de Serviços para a Área de Saúde, instituída por

meio de regulamento.”.

Art. 21 - Ficam acrescentados à Lei Delegada n° 175 , de 2007, os seguintes arts.

2°-A e 2°-B:

“Art.  2°-A -  Ficam  criados  cargos  do  grupo  de  Direç ão  e  Assessoramento  da

Administração  Autárquica  e  Fundacional  para  Assistência  à  Saúde,  denominados

DAI-AS, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - Ipsemg -, com denominações, valores, jornada de trabalho e quantitativos

estabelecidos no item V.11.5 do Anexo V desta lei.

§ 1° - Os DAI-AS de que trata este artigo serão reg ulamentados em decreto e seus

ocupantes serão designados por ato do Presidente do Ipsemg.

§ 2° - Os DAI-AS de que trata este artigo destinam- se às atividades relacionadas ao

assessoramento na regulação e na prestação de serviços da assistência à saúde no

Ipsemg.

§ 3° - As atribuições específicas dos servidores de  que trata o “caput” deste artigo

serão definidas em regulamento.

§ 4° - Aplica-se, no que couber, o disposto no art.  20 desta lei aos servidores de que
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trata o “caput” deste artigo.

§ 5° - O valor do DAI-AS não se incorpora à remuner ação nem aos proventos de

aposentadoria ou à pensão do servidor e não serve como base de cálculo para outro

benefício ou vantagem, salvo os decorrentes de adicional por tempo de serviço, de

gratificação natalina, de adicional de férias e de adicional de desempenho.

§ 6° - Havendo compatibilidade de horário, os profi ssionais de saúde ocupantes de

DAI-AS  e  DAI  poderão acumular  cargo,  nos  termos  do  inciso  XVI  do  art.  37  da

Constituição da República.

§ 7° - A jornada de trabalho dos servidores com for mação em medicina será de

vinte e quatro horas, mantida a remuneração do DAI-AS e DAI de que trata esta lei.

Art.  2°-B  -  Fica  instituída  a  Gratificação  por  Dese mpenho  de  Metas  -  GDM  -,

destinada aos servidores públicos ocupantes de DAI-AS.

§ 1° - A GDM será paga mensalmente, nos termos de r egulamento, até 31 de março

de 2015.

§ 2° - Os valores da GDM terão os seguintes limites :

I - coordenador: prêmio fixo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);

II - especialista: prêmio fixo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);

III - médico plantonista: prêmio fixo no valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais)

e prêmio variável no valor de até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

§ 3° - A GDM será paga cumulativamente com o vencim ento do DAI-AS ocupado

pelo servidor, ou com a parcela de 50% (cinquenta por cento) a que se refere o inciso

II do art. 20, e não se incorporará, para qualquer efeito, à remuneração do servidor

nem constituirá base para o cálculo de qualquer vantagem remuneratória, salvo as

decorrentes de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação

da Emenda à Constituição da República n° 19, de 4 d e junho de 1998, de gratificação

natalina e de adicional de férias.

§ 4° - A percepção da GDM não impede a percepção do  prêmio de produtividade

previsto no art. 31 da Lei n° 17.600, de 1° de julh o de 2008.”.

Art. 22 - O Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007 , fica acrescido do item V.11.5,

na forma do Anexo VI desta lei.

Art. 23 - Os servidores que passaram para a inatividade em cargo ou função de
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Analista de Seguridade Social, na função de médico, serão posicionados na carreira

de Médico da Área de Seguridade Social, mantidas as referências de nível, grau e

carga horária utilizadas para pagamento dos proventos, nos casos em que houver

direito à paridade.

§ 1° - O disposto no “caput” aplica-se aos servidor es falecidos, nos casos em que o

servidor tenha desempenhado a função de médico e deixado pensão correspondente

à remuneração do cargo de Analista de Seguridade Social.

§ 2° - O posicionamento dos servidores a que se ref erem o “caput” e o § 1° deste

artigo será formalizado por meio de resolução conjunta dos dirigentes da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão e do Ipsemg.

Art. 24 - Ficam revogados:

I - os §§ 1° e 3° do art. 8° da Lei n° 15.465, de 2 005;

II - a alínea “c” do inciso III e o § 3° do art. 10  da Lei n° 15.465, de 2005;

III - o art. 64 da Lei n° 15.961, de 2005;

IV - os §§ 2°, 4°, 5° e 7° do art. 50 da Lei n° 9.3 80, de 1986;

V - os arts. 11-A, 11-B e 11-C e os itens V.11.3 e V.11.4 do Anexo V da Lei Delegada

n° 175, de 2007.

Art.  25  -  Esta  lei  entra em vigor  na data  de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente ao disposto nos arts. 1°, 2°, 3°, 6°,  7°, 8°, 11 e 15 a 20 e no inciso IV do

art. 24 a partir de 1° de março de 2013 e no art. 4 ° a partir de 1° de julho de 2013.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

ANEXO I

(a que se refere o § 2º do art. 1º, da Lei nº , de de de 2012)

Gratificação de Serviços de Seguridade Social - GSSS

* - A gratificação de serviços de seguridade social - GSSS foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.12.2012.

ANEXO II

(a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei nº , de de de 2012)

* - O Anexo II, a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei nº , de de de 2012, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.
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ANEXO III

(a que se refere o art. 17 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

V.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE SEGURIDADE SOCIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A carreira de Auxiliar de Seguridade Social, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 18 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V. 1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

(...)

V.1.4 - CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL

V.1.4.1 - A partir de 1° de março de 2013:

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

* - A carreira de Médico da Área de Seguridade Social, a partir de 1º de março de

2013, carga horária 15 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.12.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* - A carreira de Médico da Área de Seguridade Social, a partir de 1º de março de

2013, carga horária 24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de
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19.12.2012.

V.1.4.2 - A partir de 1° de junho de 2014:

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

* - A carreira de Médico da Área de Seguridade Social, a partir de 1° de junho de

2014, carga horária 15 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.12.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* - A carreira de Médico da Área de Seguridade Social, a partir de 1° de junho de

2014, carga horária 24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.12.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 19 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V. 1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

(...)

V.1.3 - Carreira de Analista de Seguridade Social

(...)

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A carreira de Analista de Seguridade Social, carga horária 30 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A carreira de Analista de Seguridade Social, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

ANEXO VI

(de que trata o art. 22 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 2º-A, 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada
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nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - IPSEMG

(...)

V.11.5 - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DAI-AS

* - O quadro contendo a denominação, quantitativo, valor e jornada de trabalho do

grupo de Direção e Assessoramento da Assistência à Saúde - DAI-AS, foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 19.12.2012.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.483/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.483/2012, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

- Apac -,  com sede no Município de Itabirito,  foi  aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.483/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - de Itabirito, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - de Itabirito, com sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.
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Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.492/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.492/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais de Segurança Pública do

Centro Oeste Mineiro - Aproscom -, com sede no Município de Formiga, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.492/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais de Segurança Pública

do Centro-Oeste Mineiro - Aproscom -, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação dos  Profissionais  de

Segurança Pública do Centro-Oeste Mineiro - Aproscom -, com sede no Município de

Formiga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.515/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.515/2012, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Agrícolas Individuais do Barro Azul -

Apadiba -, com sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.515/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Agrícolas Individuais do

Barro Azul - Apadiba -, com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Agrícolas

Individuais  do  Barro  Azul  -  Apadiba  -,  com  sede  no  Município  de  Governador

Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.517/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.517/2012,  de  autoria  do Deput ado  Gustavo Perrella,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Palmeiras  Futebol  Clube  -  PFC  -,  com  sede  no

Município de Ouro Preto, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.517/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Palmeiras  Futebol  Clube  -  PFC -,  com  sede  no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Pal meiras Futebol Clube - PFC -, com

sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.518/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.518/2012,  de  autoria  do Deput ado  Gustavo Perrella,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Piedade e

Região - Aafapre -, com sede no Município de Ouro Preto, foi  aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.518/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Piedade e

Região - Aafapre -, com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Agricultores

Familiares de Piedade e Região - Aafapre -, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.522/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.522/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Para aprimorar a organização e a estruturação do texto,  esta Comissão decidiu

reordenar  e  rearticular  alguns  dispositivos  do  projeto,  mantendo  a  fidelidade  ao

sentido do texto aprovado em Plenário.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.522/2012

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda -

Ceter.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter -,

criado pela Lei n° 13.687, de 27 de julho de 2000, e vinculado à Secretaria de Estado

de Trabalho e Emprego - Sete -, passa a reger-se por esta lei.

Art. 2° - O Conselho de que trata esta lei tem por finalidade deliberar em caráter

permanente sobre as políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho,

emprego e renda e à qualificação social e profissional no Estado.

Art. 3° - O Conselho de que trata esta lei tem as s eguintes atribuições:

I - propor aos órgãos públicos e entidades não governamentais programas, projetos

e medidas efetivas  que visem a  minimizar  os  impactos negativos do desemprego

conjuntural e estrutural no Estado;

II  -  elaborar  e apreciar  projetos de geração de trabalho,  emprego e renda e de

qualificação profissional no Estado;

III - incentivar a instituição de conselhos municipais de trabalho pelas Câmaras de

Vereadores, homologá-los e assessorá-los, em conformidade com as resoluções do

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat -;

IV - propor programas, projetos, ações e medidas que incentivem o associativismo,

o  cooperativismo,  o  empreendedorismo  e  a  auto-organização  como  formas  de

enfrentar  o  impacto  do  desemprego  e  promover  o  desenvolvimento  econômico e

social sustentável nas áreas urbanas e rurais do Estado;

V  -  acompanhar  e  fiscalizar  a  aplicação  dos  recursos  públicos  na  geração  de

trabalho, emprego e renda e na qualificação profissional no Estado, priorizando os

oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

VI  -  participar  da  elaboração,  do acompanhamento  e  da  execução do plano de

trabalho  do  Sistema  Nacional  de  Emprego  e  propor  a  reformulação  de  suas

atividades  e  metas,  quando  necessário,  em  consonância  com  as  diretrizes  do
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Codefat;

VII - propor os objetivos, as regras, os critérios e as metas do Plano de Qualificação

Profissional do Estado e acompanhar sua execução, garantindo sua interiorização e

transparência por meio dos conselhos e comissões municipais de emprego;

VIII  -  elaborar  projetos  que  desenvolvam  habilidades  e  qualifiquem

profissionalmente as pessoas com deficiência;

IX - propor ações de microcrédito produtivo e outras medidas que beneficiem os

pequenos e microempreendimentos;

X  -  propor  políticas  de  trabalho,  emprego,  geração  de  renda  e  qualificação

profissional  nos setores  de  atividade econômica,  mediante  proposta  das  câmaras

temáticas,  a  serem aprovadas  pelo  Conselho  Deliberativo  do  Ceter,  na  forma de

resolução.

Art. 4° - O Ceter tem composição tripartite, consti tuída pela representação paritária

de trabalhadores, empregadores e poder público.

§  1° -  O  Ceter  é  composto  por  vinte  e  um  membros,  q ue  representam,

paritariamente, os segmentos a que se refere o “caput”, da seguinte forma:

I - um representante de cada uma das seguintes entidades de trabalhadores:

a) Central Única dos Trabalhadores;

b) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais;

c) Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil;

d) Central Geral dos Trabalhadores do Brasil;

e) Nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas Gerais;

f) Força Sindical;

g) União Geral dos Trabalhadores;

II - um representante de cada uma das seguintes entidades de empregadores:

a) Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais;

b) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;

c)  Federação  do  Comércio  de  Bens,  Serviços  e  Turismo  do  Estado  de  Minas

Gerais;

d) Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais;

e) Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais;



2489
____________________________________________________________________________

f) Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais;

g) Associação de Bancos do Estado de Minas Gerais;

III - um representante de cada um dos seguintes órgãos do poder público:

a) Ministério do Trabalho e Emprego - Superintendência Regional do Trabalho e

Emprego em Minas Gerais;

b) Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

c) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;

d) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

e) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

f) Secretaria de Estado de Turismo;

g) Secretaria de Estado de Educação.

§ 2° - A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais será representada no

Conselho  por  um  Deputado,  indicado  por  seu  Presidente,  escolhido  entre  os

membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, o qual não terá

direito a voto.

§ 3° - Cada membro efetivo do Ceter terá um suplent e e mandato de até quatro

anos, permitida uma recondução.

§  4° -  Os  membros  do  Ceter  não  são  remunerados  e  se rão  designados  pelo

Governador do Estado após indicação pelos órgãos e entidades representados.

§ 5° - O Conselho será presidido por um de seus mem bros, eleito para mandato de

dois anos, observado, na sua sucessão, o sistema de rodízio entre os representantes

dos trabalhadores, dos empregadores e do poder público.

§  6° -  A  vice-presidência  do  Conselho  será  exercida  por  membro  eleito

representante do mesmo segmento do Presidente.

§ 7° - No caso de vacância da presidência, o Vice-P residente assumirá o cargo até

o término do mandato.

§ 8° - Ocorrerá a vacância quando:

I - o Presidente comunicar formalmente o seu afastamento;

II  -  o  Presidente  se  ausentar,  sem  justificativa,  por  duas  sessões  ordinárias

consecutivas.

§  9° -  No  caso  de  ausência  ou  impedimento  do  Presid ente,  o  Vice-Presidente
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assumirá o cargo.

§ 10 - Caso ocorra a vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, será

eleito  um  Conselheiro  substituto  representante  do  mesmo segmento  destes  para

completar o mandato.

§ 11 - A posse do novo Presidente acontecerá na última reunião ordinária do ano.

Art. 5° - O Ceter se organizará em câmaras temática s que convocarão, para a sua

assessoria,  entidades  representativas  dos  trabalhadores,  dos  empregadores  e  do

poder  público  que  tenham  afinidade  com  a  atribuição  específica  do  Conselho,

respeitado o caráter paritário dessa participação.

Parágrafo único - O Conselho poderá criar um Grupo de Apoio Permanente - GAP -

para assessorá-lo em temas e necessidades específicas.

Art.  6° -  O Ceter tem uma Secretaria Executiva,  à q ual competem as ações de

cunho operacional  demandadas pelo Conselho  e o fornecimento  das informações

necessárias às suas deliberações.

Parágrafo único - A Secretaria Executiva do Ceter será exercida por integrante da

Superintendência de Política de Geração de Emprego da Sete.

Art. 7° - O Ceter promoverá a Conferência Estadual do Trabalho ordinariamente a

cada dois  anos ou extraordinariamente,  por  decisão da maioria  absoluta  de seus

membros.

Art. 8° - O Governo do Estado assegurará à Sete rec ursos suficientes para garantir

a estrutura física e a de pessoal necessárias ao funcionamento do Ceter e de sua

Secretaria Executiva.

Art. 9° - Os mandatos dos membros do Ceter, do Pres idente e do Vice-Presidente

em curso na data de publicação desta lei terão sua duração assegurada conforme

previsto à época da respectiva designação.

Art. 10 - O Ceter revisará seu regimento interno no prazo de quarenta e cinco dias

contados da data de publicação desta lei.

Art. 11 - Fica revogada a Lei n° 13.687, de 2000.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.527/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.527/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a transferência da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de

Estado de Defesa Social para a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.527/2012

Dispõe  sobre  a  transferência  da  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da

Secretaria de Estado de Defesa Social para a Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude, altera as Leis Delegadas n° 174, de 26 d e janeiro de 2007, n° 179, de 1°

de janeiro de 2011, e n° 180, de 20 de janeiro de 2 011, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas  da Secretaria  de Estado de

Defesa Social -  Seds - fica transferida para a estrutura orgânica da Secretaria de

Estado de Esportes e da Juventude - Seej.

Art.  -  2° Ficam extintos,  no Quadro de Cargos de Pr ovimento em Comissão da

Seds, os seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Direta do Poder Executivo - DAD -, de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 174, de

26 de janeiro de 2007:

I - cinco DAD-1;

II - quatro DAD-2;

III - dois DAD-3;

IV - oito DAD-4;

V - nove DAD-6;

VI - dois DAD-9.

Parágrafo único - Os cargos extintos a que se refere o “caput” deste artigo serão
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identificados em decreto.

Art. 3° - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Pro vimento em Comissão da Seej,

os seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta

do Poder Executivo - DAD -, de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 2007:

I - cinco DAD-1;

II - quatro DAD-2;

III - dois DAD-3;

IV - oito DAD-4;

V - nove DAD-6;

VI - dois DAD-9.

Parágrafo único - Os cargos criados a que se refere o “caput” deste artigo serão

identificados em decreto.

Art. 4° - Fica acrescentado ao inciso XI do art. 5°  da Lei Delegada n° 179, de 1° de

janeiro de 2011, a seguinte alínea “c”, ficando revogada a alínea “d” do inciso V do

mesmo artigo:

“Art. 5° - (...)

XI - (...)

c) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;”.

Art. 5° - O inciso XV do art. 181 da Lei Delegada n ° 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos

XVI, XVII e XVIII e o parágrafo único que seguem, ficando revogados os incisos IX, X

e XI do art. 132 da mesma lei:

“Art. 181 - (...)

XV - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias à sua implantação;

XVI - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção do uso de substâncias e produtos psicoativos, visando ao tratamento, à

recuperação e à reinserção social do dependente químico;

XVII  -  credenciar  organizações públicas,  privadas e não governamentais  para a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;

XVIII - exercer atividades correlatas.
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Parágrafo único - A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e a Subsecretaria da

Juventude,  no  limite  de  suas  competências,  deverão  elaborar,  coordenar  e

desenvolver políticas públicas em conjunto.”.

Art. 6° - Fica acrescentado ao art. 182 da Lei Dele gada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso X, ficando revogado o inciso XIII do art. 133 da mesma lei:

“Art. 182 - (...)

X - Subsecretaria de Políticas sobre Drogas:

a) Superintendência de Articulação e Descentralização de Políticas sobre Drogas;

b) Superintendência de Prevenção, Tratamento e Reinserção Social;

c) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art. 7° - O inciso I do art. 183 da Lei Delegada n°  180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte  redação,  e  fica  acrescentado  ao  artigo  o  parágrafo  único  que  segue,

ficando revogados o inciso VI e os §§ 5° a 9° do ar t. 134 da mesma lei:

“Art. 183 - (…)

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual da Juventude;

c) o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(…)

Parágrafo único - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre

Drogas será exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art. 8° - A Lei Delegada n° 180, de 2011, fica acre scida do seguinte art. 183-A:

“Art. 183-A - A Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude é o órgão gestor

do  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de  Entorpecentes  -

Funpren.”.

Art. 9° - O art. 135 da Lei Delegada n° 180, de 201 1, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  135 - A Secretaria de Estado de Defesa Social é o órgão gestor do Fundo

Penitenciário Estadual.”.

Art. 10 - Ficam transferidos para a Seej os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes
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específicos à temática da política sobre drogas celebrados pela Seds até a data da

publicação desta lei, desde que se proceda, quando necessário, às adequações, às

ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Seej  o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o “caput”.

Art. 11 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seds  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à Seej para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o “caput” será realizada com ônus para a

Seej.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.538/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.538/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, foi

aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.538/2012

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica

Federal ou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reali zar operação de crédito com a

Caixa Econômica Federal ou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
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e  Social  -  BNDES  -,  no  âmbito  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  -

Mobilidade  Grandes  Cidades,  até  o  valor  de  R$750.000.000,00  (setecentos  e

cinquenta milhões de reais), a serem aplicados na melhoria e expansão do metrô da

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado no “caput”

serão aplicados nas atividades e projetos do Estado, em especial em ações definidas

no Plano Plurianual de Ação Governamental relacionadas às áreas de infraestrutura e

mobilidade urbana.

Art.  2° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer,  como contragarantia  à

garantia da União, as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os

recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República.

Art. 3° - Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° - O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal e aos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Bosco, relator - Glaycon Franco.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Paulo Guedes, Célio Moreira, Gustavo

Corrêa e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.655 a 3.661/2012 - Requerimentos nºs 4.157 a

4.168/2012  -  Requerimento  do  Deputado  Gustavo  Corrêa  -  Comunicações:

Comunicações da Comissão de Segurança Pública e dos Deputados Bruno Siqueira

e Carlin Moura - Interrupção dos trabalhos ordinários - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Posse do

Deputado Juninho Araújo - Reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos:

Discursos  dos  Deputados  João  Leite,  Duarte  Bechir,  Rogério  Correia  e  Pompílio

Canavez - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da Presidência - Leitura de Comunicações - Discurso do Deputado Duarte Bechir -

Despacho  de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado  Gustavo  Corrêa;

deferimento - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Questão de

ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Bruno  Siqueira  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo
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Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Paulo

Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Braulio Braz, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  solicitando

modificações na ementa e no art. 1º do Projeto de Lei nº 3.538/2012. (- Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 3.538/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.655/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Projeto  Social  Batista  Regular,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Regular, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala de Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: O Projeto Social Batista Regular tem por finalidade o atendimento e a

promoção  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,  executando  atividades  e

programas de caráter  socioeducativo  e  protetivo.  A Associação planeja  e  executa

programas  de  atendimento  e  proteção  à  criança  e  ao  adolescente,  nas  várias

modalidades previstas em Lei, promovendo sua inserção familiar e orientando pais a

criarem um ambiente familiar que promova o desenvolvimento pleno do jovem.

A  Associação  presta  relevantes  serviços  no  Município  de  Belo  Horizonte,

promovendo benefícios a juventude e à população de uma maneira geral.

Assim, propomos este projeto de lei  para que a Associação possa expandir  seu

trabalho na promoção da defesa da criança e do adolescente.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.656/2012

Dá a denominação de Rodovia Armando Emílio Granzinolli  ao trecho da estrada

que liga Município de Santana do Deserto à Rodovia BR-040.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Armando Emílio Granzinolli o trecho da rodovia

que liga o Município de Santana do Deserto à Rodovia BR-040.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Braulio Braz

Justificação: A malha rodoviária  do  Estado de  Minas Gerais  é a maior  do  pais,

interligando  seus  853  Municípios  cultural  e  economicamente  e  alavancando  o

desenvolvimento do Estado. O povo mineiro é tradicional, preservando o seu passado

e reconhecendo o nome de quem trabalhou em prol de melhores condições de vida
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para sua população. Sendo assim, não podemos deixar de homenagear o mineiro

Armando Emílio Granzinolli.

Armando Emílio Granzinolli prestou serviços ao Município de Santana do Deserto,

mesmo antes de sua emancipação.  Seu ato de posse na Prefeitura Municipal  de

Santana do Deserto, para exercer as funções de Agente Fiscal de Serviços Externos,

data de 1º de fevereiro de 1955.

Homem íntegro e conciliador, sua presença sempre foi marcada por forte vocação

na luta pelos interesses da população santanense. Admirado por todos os que com

ele conviveram, seu nome está definitivamente ligado à história da cidade, por suas

ações relevantes como representante democrático daquele povo.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que lhe está sendo prestada é

oportuna e meritória.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.657/2012

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito

do Glória de Cataguases, com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário  do  Distrito  do  Glória  de  Cataguases,  com  sede  no  Município  de

Cataguases.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito do Glória de

Cataguases, fundado em agosto de 1996, com sede no município de Cataguases, é

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade,

reunir recursos disponíveis, materiais, humanos e assistenciais através da união de

esforços,  pondo-os  à  disposição  da  comunidade  para  executar  programas  de
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desenvolvimento  e  de  combate  à  fome  e  à  pobreza.  A  entidade  trabalha  pelo

desenvolvimento da agricultura, pela proteção do meio ambiente e pela melhoria de

vida  e  do  bem-estar  dos  moradores  de  sua  área  de  atuação.  Também prestigia,

estimula e ajuda as iniciativas que beneficiam a comunidade onde atua.

Pelo  exposto,  o  trabalho  do  Conselho  é  extremamente  meritório  e  a  entidade,

portanto, é merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições

para desempenhar sua elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.658/2012

Dá  denominação  à  Escola  Estadual  do  Bairro  Jardim  Primavera,  localizada  no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Dá a denominação de Escola Estadual  Maria das Dores Campelo dos

Santos  à  Escola  Estadual  do  Bairro  Jardim  Primavera,  localizada  na  Rua  Darci

Luciano da Silva, nº 630, Bairro Jardim Primavera, no Município de Sete Lagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação:  Propomos  que  a  Escola  Estadual  do  Bairro  Jardim  Primavera,

localizada na Rua Darci Luciano da Silva, nº 630, Bairro Jardim Primavera, em Sete

Lagoas,  tenha  como  denominação  Maria  das  Dores  Campelo  dos  Santos,  em

homenagem a educadora que tanto contribuiu para esse Município.

Maria das Dores Campelo dos Santos nasceu em 22/2/55. Seus pais, Luiz Campelo

Sobrinho e Fabíola Pereira da Costa Campelo, eram fazendeiros. Também conhecida

por  Dorinha,  viveu  parte  de  sua  infância  no  meio  rural,  na  Fazenda  Pequi,  no

Município de Santana de Pirapama. Preocupados com a educação de Dorinha, seus

pais contrataram uma professora particular,  que a introduziu no mundo das letras.
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Mudou-se para Sete Lagoas, ingressando na Escola Vó Vina.

Aos 17 anos, foi a 3ª colocada no vestibular único da UFMG, ingressando no curso

de Belas Artes. Apaixonada pela arte de educar, logo após sua graduação, dedicou-

se ao magistério,  como professora de artes. Logo voltou aos bancos acadêmicos,

graduando-se  em  Pedagogia  e  em  seguida  pós-graduando-se  em  Inspeção  e

Orientação.

Dorinha alçou voos mais altos quando prestou concurso na Secretaria de Educação

de Minas Gerais e ocupou o cargo de Inspetora na 23ª Superintendência Regional de

Ensino - SRE -, de Sete Lagoas. Ali descobriu uma nova vocação: as leis que regem

a educação. Mais tarde, ocupou o cargo de Superintendente Regional de Ensino na

23ª SRE, comandando 18 Municípios.

Dorinha sempre se mostrou muito alegre, altruísta e animada. Mostrava liderança

por  onde  passava  e  em  tudo  que  fazia,  deixando  um  legado  de  perseverança,

otimismo  e  luta.  Em  2008,  aos  53  anos,  foi  surpreendida  por  uma  enfermidade

degenerativa, vindo a falecer.

Portanto, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.659/2012

Proíbe o uso de equipamento de comunicação virtual nas agências e nos postos de

serviços das instituições bancárias e financeiras do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  proibida  a  utilização  de equipamento  de  comunicação virtual  nas

agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras do Estado.

Parágrafo  único  -  Compete  às  instituições a  que se refere  o  “caput”  zelar  pela

observância  do  disposto  neste  artigo,  devendo,  inclusive,  afixar  cartazes  nas

dependências de suas unidades informando sobre a proibição nele prevista.

Art. 2º - Constituem infrações a esta lei, puníveis com multa, as seguintes condutas:

I - deixar a instituição a que se refere o art. 1º de cumprir qualquer das obrigações
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previstas nesta lei: multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) a 10.000 (dez mil) Ufemgs;

II  -  impedir  ou  perturbar  o  regular  funcionamento  do  sistema de  segurança de

unidade de atendimento de instituição a que se refere o art. 1º: multa de 2.500 (duas

mil e quinhentas) a 5.000 (cinco mil) Ufemgs;

III - usar telefone móvel em desacordo com esta lei: multa de 1.000 (mil) a 5.000

(cinco mil) Ufemgs.

§ 1° - As multas previstas no “caput” deste artigo serão aplicadas cumulativamente,

por infração.

§  2º  -  Os  valores  previstos  no  “caput”  deste  artigo  serão  duplicados  a  cada

reincidência.

Art. 3º - Ficam revogados o parágrafo único do art. 1 ° e o art. 4º da Lei nº 12.971,

de 1998.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Fred Costa

Justificação: Este nosso projeto tem o intuito de garantir a segurança da população

em estabelecimentos bancários, tentando evitar qualquer forma de comunicação que

favoreça  a  ação  de  criminosos  nas  chamadas  “saidinhas  de  banco”,  em  que  os

criminosos se comunicam do interior das agências e postos de atendimento com seus

comparsas, que permanecem na área externa, aguardando a saída da vítima.

O  uso  de  celular  nesse  locais  já  é  proibido,  mas,  com  o  avanço  tecnológico,

sabemos que o celular não é o único meio de comunicação virtual.

Com o intuito de ampliar a proibição legal, fortalecendo a segurança nos postos de

atendimento  e  nas  agências  bancárias,  apresentamos  este  projeto  e  esperamos

contar com o apoio de todos os nossos nobres pares para sua aprovação.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.660/2012

Acrescenta os incisos X e XI ao art. 8 da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - No art. 8º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, ficam acrescidos os

seguintes incisos:

“Art. 8º - (…)

X - Gastronomia;

XI - Arquitetura.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Luiz Henrique

Justificação: A Lei  nº  17.615, aprovada em 4 de julho de 2008, veio como uma

atualização  da  já  vigente  legislação  de  incentivo  à  cultura.  Através  de  novos

mecanismos  introduzidos,  um  dos  objetivos  era  estimular  a  descentralização,  por

meio da destinação progressiva de recursos para o interior de Minas Gerais. Esse

ponto  mostra  a  sensibilidade  do Estado,  à  época,  em  relação  à  necessidade  de

modernizar  as  pretensões  dos  incentivos  e  preconizar  a  interiorização  dos

investimentos. Isso elucida bem o que deve ser o papel da Assembleia Estadual, o de

acompanhar os anseios de todo o Estado, suprindo pontualmente as demandas para

um desenvolvimento igualitário e de qualidade em todo o território mineiro.

Para  além  da  descentralização  dos  investimentos  e  adequação  dos  incentivos,

devemos considerar hoje, ainda na esteira da ideia de modernização legislativa, a

diversificação cultural. É patente na atualidade, a premência de se facilitar o acesso

às mais diferentes formas de manifestação cultural, justamente para abranger o maior

número de expressões do povo, especialmente de um povo tão rico e vasto como o

mineiro.

A Lei de Incentivo à Cultura já se configura como um baluarte da preservação e

promoção das manifestações da sociedade de toda Minas Gerais, mas ainda tem o

dever de acompanhar a ramificação e evolução da própria cultura. A arquitetura e a

gastronomia, como expressões de extrema importância de nosso Estado, também

deveriam ser abarcadas pela lei, exatamente pelo seu caráter de sustentáculo das

manifestações mais diversas que possam existir em nossa sociedade. Pensemos em

nossa cultura sem o tutu, o leitão à pururuca, o arroz com pequi. Ou sem edificações
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que tanto alçaram nosso Estado ao cenário turístico nacional e internacional, como o

Grande Hotel de Araxá ou as muitas obras arquitetônicas do mestre Oscar Niemeyer.

A  culinária  de  Minas  é  reconhecida  em  todo  o  Brasil,  com  impressionantes

características  e  sabores  peculiares.  Entretanto,  muitas  dessas  particularidades

gastronômicas se perdem no tempo, abandonadas pela falta de registros e atividades

de resgate. Nesse aspecto é que se encaixa a inclusão na Lei de Incentivo à Cultura,

como forma de perpetuar as nuances de nossa comida, que por tantas vezes ajudou

nos  valores  e  na  própria  economia  mineira.  Tal  ação  poderia  ensejar  um  amplo

trabalho social,  que compreenderia o favorecimento da população de baixa renda.

Jovens poderiam ter acesso à atividades ferramentais da culinária, o que renderia

maiores oportunidades em um mercado que cresce a cada dia.

A gastronomia, assim como a arquitetura, representa uma produção simbólica e

material,  carregada  de  diferentes  valores  e  capaz  de  expressar  as  experiências

sociais  de  toda  a  história  da  comunidade  mineira.  Sendo  assim,  é  mister  a

consolidação desses dois objetos como áreas beneficiadas pela Lei nº 17.615, de

2008, a serem acrescentadas ao art. 8° da referida norma.

A cultura é isso, essa variabilidade instigante, que deve ser promovida das mais

diversas  formas,  através  da  educação,  do  entretenimento,  do  paladar  e  de

edificações,  sendo  essencial  a  participação  do  poder  público  nesse  auxílio

instrumental para a sua promoção.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.631/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.661/2012

Altera a Lei nº 13.411, de 21 de dezembro de 1999, que torna obrigatória a inclusão,

no programa de disciplinas do ensino fundamental e médio, de estudos sobre o uso

de drogas e dependência química.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 13.411, de 21 de dezembro de 1999, passa a vigorar com

a seguinte redação:



2506
____________________________________________________________________________

“Seção I

Dos objetivos gerais

Art.  1º  -  É  obrigatório  o  estudo  da  dependência  química  e  das  consequências

neuropsíquicas  e  sociológicas  do  uso  de  drogas  como  parte  do  programa  das

disciplinas  constantes  no  núcleo  curricular  básico  elaborado  pela  Secretaria  de

Estado da Educação para  o  ensino fundamental  e  médio  das escolas  públicas e

particulares do Estado, ficando criado o o Programa Estadual de prevenção ao o Uso

de Drogas e Entorpecentes, com os seguintes objetivos:

I  -  assegurar  aos  alunos  da  rede  estadual  de  ensino  cursos,  treinamentos,

palestras, seminários e participação em projetos públicos e privados que incluam a

educação contra o uso de drogas e entorpecentes, contra as  práticas criminosas,

bem como cursos de cidadania;

II - propiciar educação contra o uso de drogas, bem como formas de combate e

defesa pessoal de jovens e alunos da rede estadual de ensino.”.

Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei nº 13.411, de 2012, os seguintes artigos:

“Art.  2º -  O Poder Executivo,  por conta própria ou através de parcerias com os

Municípios, a União e entidades privadas nacionais e estrangeiras, criará o Programa

Estadual de prevenção ao o Uso de Drogas e Entorpecentes.

Art. 3º - Fica o Estado autorizado a firmar convênio de cooperação mútua com o

Juizado da Infância e  Juventude,  a  Policia  Militar,  a  Policia  Civil,  a  Subsecretaria

Antidrogas  e  os  órgãos  do  Poder  Executivo  Federal  de  combate  às  drogas  e

entorpecentes  para  que  alunos  das  redes  municipais  e  estadual  de  ensino

beneficiados pelos programas sociais do governo federal sejam neles incluídos nos

termos desta lei.

Parágrafo único - Para consolidar a execução do Programa Estadual de prevenção

ao o Uso de Drogas e Entorpecentes, o Estado promoverá campanhas educativas e

firmará parcerias público-privadas com as associações comunitárias, as instituições

religiosas, as instituições sem fins lucrativos, as associações comerciais e industriais,

os sindicatos, os clubes esportivos profissionais e amadores, as associações culturais

e beneficentes.
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Seção II

Dos objetivos específicos

Art. 4º - Constituem objetivos específicos do Programa Estadual de prevenção ao o

Uso de Drogas e Entorpecentes:

I - oferecer cursos, palestras, seminários, participação em projetos próprios ou fruto

de parcerias público-privadas com associações comunitárias, instituições religiosas,

instituições  sem  fins  lucrativos,  associações  comerciais  e  industriais,  sindicatos,

clubes  esportivos  profissionais  e  amadores,  associações  culturais  e  beneficentes,

universidades, organizações não governamentais - ONGs - sediadas no Estado para

a prevenção e o combate ao uso de drogas e entorpecentes;

II  -  promover  campanha  ostensiva  contra  o  uso  de  drogas  e  entorpecentes,

preferencialmente  dirigida  a  menores,  jovens  e  alunos  das  redes  municipais  e

estadual de ensino;

III - criar núcleos escolares e comunitários para a prevenção e o combate ao uso de

drogas e entorpecentes;

IV - dar prioridade aos projetos já existentes;

V  -  fomentar  parcerias  com  instituições  públicas  e  privadas  para  implementar

centros  comunitários,  religiosos,  culturais  e  desportivos  no âmbito  dos  Municípios

para a prevenção e o combate ao uso de drogas;

VI - criar equipes multidisciplinares na área de educação, publicidade e segurança

para  a  implementação  de  campanhas,  cursos,  seminários,  conferências  e

capacitação de monitores, professores e orientadores nas redes municipais de ensino

e nas instituições conveniadas;

VII - prover dotações próprias para a prevenção e o combate ao uso de drogas e

entorpecentes no Estado.

Seção III

Das áreas envolvidas no Programa Estadual de prevenção ao o Uso de Drogas e

Entorpecentes

Art. 5º - A inclusão dos jovens em geral, dos alunos das redes municipais e estadual

de  ensino  e  dos  beneficiários  dos  programas  sociais  do  governo  federal  nas

atividades  voltadas  para  a  educação  e  a  prevenção  ao  o  uso  de  drogas  e
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entorpecentes será coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -

ou pela Secretaria de Estado de Educação - SEE - ou pela Secretaria de Estado de

Esporte e da Juventude - Seej - ou pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -,

podendo ser estendidas essas atividades a outras instituições e projetos públicos e

particulares já existentes.

Art. 6º - Para a celebração do convênio de cooperação mútua a que se refere o art.

3º, caberá ao Estado:

I  -  consignar  dotação  orçamentária  anual  para  cobrir  despesas  com  material

didático e cursos de capacitação para monitores comunitários de prevenção ao uso

de drogas e entorpecentes;

II - provisionar, mensalmente, a Seds ou a SEE ou a Seej ou a PMMG dos recursos

financeiros necessários à execução do programa criado por esta lei;

III - realizar outras atividades afins.

Art. 7º - O Poder Executivo, por meio de parcerias e convênios, poderá credenciar

instituições privadas e públicas nacionais e estrangeiras para o ingresso no programa

criado por esta lei.

Seção IV

Da obrigação do poder público estadual

Art.8º - Ficam estabelecidas as seguintes obrigações ao poder público estadual no

planejamento, na implementação e na execução do Programa Estadual de prevenção

ao o Uso de Drogas e Entorpecentes:

I - celebração de protocolo de parceria entre a Seds ou a PMMG ou a Polícia Civil

do  Estado  de  Minas  Gerais  ou  a  SEE  ou  a  Seej  e  associações  comunitárias,

instituições  religiosas,  instituições  sem  fins  lucrativos,  associações  comerciais  e

industriais,  sindicatos,  clubes  esportivos  profissionais  e  amadores,  associações

culturais  e  beneficentes,  universidades  e  ONGs  sediadas  nos  Municípios  para

atendimento dos jovens em geral e dos alunos das redes municipais e estadual de

ensino;

II - apresentação de cronograma de execução dos convênios ou das parcerias com

as entidades a que se refere o inciso I deste artigo;

III - criação de centros comunitários de combate ao uso de drogas e entorpecentes
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por conta própria, por meio de parcerias e convênios com prefeituras ou por meio de

seu credenciamento;

IV - garantia de dotação orçamentária própria, complementar ou suplementar, para

garantir  a implementação, a execução e a continuidade do Programa Estadual de

prevenção ao o Uso de Drogas e Entorpecentes.

Seção V

Dos mecanismos compensatórios e das penalidades

Art. 9º - Aos parceiros, conveniados e credenciados que atenderem aos requisitos

previstos  no  art.  1º  desta  lei  ficará  assegurada lotação  de funcionários,  médicos,

enfermeiros, psicólogos, pedagogos, sociólogos, educadores, professores e agentes

de  saúde  pelo  poder  público  estadual  em  parceria  com  os  poderes  públicos

municipais,  com  vistas  ao  oferecimento  de  cursos,  palestras,  seminários,

conferências, programas sociais e afins em suas sedes próprias.

Art.  10  -  Ficam  os  parceiros,  conveniados  e  credenciados  que  atenderem  aos

requisitos previstos no art. 1º desta lei, em caso de desistência, incapacidade técnica,

financeira e operacional, sujeitos a multas previamente estabelecidas pelo protocolo

descrito no art. 8º, I, desta lei, bem como à obrigação de reparar os danos materiais e

morais aos jovens em geral e aos alunos das redes municipais e estadual inscritos no

programa criado por esta lei.

Art.  11  -  O  não  cumprimento  das  obrigações  previstas  no  “caput”  do  art.  1º

caracteriza, por parte dos poderes públicos municipais e estadual, o cometimento dos

crimes de responsabilidade previstos nos Decretos-Lei nºs 201, de 1967, e 1.202, de

1939, e em outras normas vigentes.

Seção VI

Das equipes multidisciplinares:

Art.  12 -  As equipes multidisciplinares serão treinadas e destinadas aos centros

comunitários  de  prevenção  ao  o  uso  de  drogas  e  entorpecentes  nas  escolas

municipais e em suas sedes próprias quando da execução de projetos privados e

públicos de natureza social, conforme disposto nesta lei.

Art. 13 - As equipes multidisciplinares terão em seus quadros médicos, psicólogos,

agentes de saúde, enfermeiros, farmacêuticos, educadores, pedagogos, sociólogos e
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profissionais afins,  que atuarão nos centros comunitários de prevenção ao uso de

drogas e entorpecentes.

Seção VII

Dos centros comunitários de prevenção ao o uso de drogas e entorpecentes

Art.  14  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  entendem-se como centros  comunitários  de

prevenção ao o uso de drogas e entorpecentes:

I - unidades de saúde dos Municípios;

II - escolas municipais e estaduais;

III - sedes sociais de associações comunitárias, instituições religiosas, instituições

sem  fins  lucrativos,  associações  comerciais  e  industriais,  sindicatos,  clubes

desportivos  profissionais  e  amadores,  associações  culturais  e  beneficentes,

universidades e ONGs sediadas no Estado;

IV -  clinicas  e  hospitais  públicos  e  privados  conveniados  e  credenciados  pelas

secretarias municipais de saúde e as entidades mencionadas no art. 8º, I, desta lei;

V - instituições públicas e privadas nacionais e internacionais sediadas no Estado;

VI - centros privados e públicos credenciados ou conveniados nos termos desta lei.

Art. 15 - Os centros comunitários de prevenção ao uso de drogas e entorpecentes

devem preencher os seguintes critérios para a celebração das parcerias e convênios

e a realização de credenciamentos:

I - atender as exigências de saúde e sanitárias estabelecidas pelos Municípios;

II - ter alvará de funcionamento;

III  -  ter  equipes técnicas multidisciplinares próprias ou cedidas pelas prefeituras,

pelo governo do Estado ou pelo governo federal;

IV - comprovar efetivo trabalho na prevenção e no combate ao uso de drogas e

entorpecentes;

V - ter natureza filantrópica, beneficente, cientifica ou religiosa;

VI  -  assegurar  gratuidade  nos  cursos,  seminários,  conferências  e  projetos  de

natureza social.

Art. 16 - Os centros comunitários de prevenção ao uso de drogas e entorpecentes

que  assinarem  termo  de  parceria,  convênio  ou  credenciamento  respondem

solidariamente com o poder público por danos aos inscritos decorrentes de erros de
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orientação  pedagógica  e  de  terapias,  mortes  e  acidentes  em  suas  unidades  de

atendimento,  tratamento  e  acompanhamento,  devendo  a  reparação  ser  feita  aos

familiares destes caso não seja possível a reparação aos próprios inscritos.

Art.  17  -  Caberá  ao poder  público estadual,  por  meio  dos órgãos competentes,

fiscalizar e acompanhar os centros comunitários de prevenção e combate ao uso de

drogas e entorpecentes relacionados no art.13 desta lei.

Seção VIII

Dos direitos e deveres dos inscritos no Programa Estadual de Prevenção ao Uso de

Drogas e Entorpecentes

Art. 18 - São direitos dos inscritos no Programa Estadual de Prevenção ao Uso de

Drogas e Entorpecentes:

I - orientação técnica e profissional sem necessidade de contrapartida de sua parte

ou de seus familiares;

II - tratamento em local adequado, higienizado e com acomodações próprias;

III - acesso às técnicas de prevenção e combate ao uso de drogas e entorpecentes;

IV - tratamento digno e humanizado durante os cursos, seminários, conferências e

projetos de natureza social;

V - não submissão a treinamentos desumanos e cruéis.

Art. 19 - Para inscrição no convênio de cooperação mútua, caberá ao interessado:

I - apresentar projeto social, educativo ou publicitário de prevenção e combate ao

uso de drogas entorpecentes;

II - ter idoneidade moral atestada por órgão público oficial;

III - ter capacidade técnica e profissional;

IV - ter experiência social ou profissional.

Parágrafo único - As exigências relacionadas nos incisos do “caput”  deste artigo

não são cumulativas, devendo o órgão coordenador regulamentá-las a seu critério,

nos termos desta lei.

Art.  20  -  Nos convênios  de cooperação mútua com o Juizado da Infância  e da

Juventude, a Seds, a PMMG, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a SEE, a

Seej  e  órgãos  e  entidades  afins,  em  conjunto  ou  separadamente,  deverão  ser

observados  os  termos  dos  convênios  e a  adequação com os  projetos  públicos e
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privados já existentes no Município.

Seção IX

Do financiamento do Programa Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas e

Entorpecentes

Art. 21 - Constituirão recursos financeiros do Programa Estadual de Prevenção ao

Uso de Drogas e Entorpecentes:

I - dotações orçamentárias;

II  -  contribuições  e  subvenções  de  instituições  financeiras  oficiais  privadas  e

públicas nacionais e estrangeiras;

III - doações e contribuições em moeda nacional e estrangeira de pessoas físicas e

jurídicas, domiciliadas no País e no exterior;

IV - repasses governamentais do governo federal;

V - outras rendas eventuais.

Seção X

Das disposições finais e transitórias

Art.  22  -  Submetem-se  aos  protocolos  e  termos  de  parceria,  bem  como  aos

parâmetros de educação pública municipais e estadual e às responsabilidades legais

estabelecidas  pelo  Estado,  todos  os  participantes  do  Programa  Estadual  de

Prevenção ao Uso de Drogas e Entorpecentes.”.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Carlos Henrique

Justificação: A epidemia verificada no uso de drogas e entorpecentes, em especial

do “crack”, do “oxi”, da cocaína e da maconha, impõe uma urgente necessidade de

políticas  públicas  para  a prevenção do  uso de drogas,  o  combate  ao  tráfico  e  o

tratamento dos viciados.

Desse  modo,  esta  proposição  visa  atuar  na  ponta  dessa  complexa  cadeia  de
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drogas  e  das  intricadas  redes  de  produção,  distribuição  e  consumo,  com  foco

sobretudo no consumidor final, criando uma cultura nos jovens de todas as classes

sociais de não uso de drogas, por meio de campanhas educativas ostensivas e de

projetos sociais executados pelo poder público ou por particulares.

Jovens educados para não usar drogas não serão viciados no futuro. O benefício a

curto e médio  prazos da  educação de milhares de  jovens para  não usar  drogas,

combatê-las e, acima de tudo, conhecer seus efeitos orgânicos, psicológicos e sociais

traduz-se em economia aos cofres públicos, que se verá desobrigado de tratar tantos

dependentes químicos e evitará que seja necessária a construção e a manutenção de

clínicas para tratamento dessas pessoas. Nesse contexto, será viável a consolidação

de uma sociedade imbuída de valores positivos disseminados pelos jovens em suas

famílias e grupos sociais, criando um efeito multiplicador, a exemplo do que já ocorre

com  a  violência  contra  mulheres,  além  do  extensivo  conhecimento  por  parte  de

crianças e adolescentes sobre seus direitos com base no Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Este projeto de lei vem ao encontro de outras iniciativas, como o Plano Nacional de

Combate às Drogas e a Subsecretaria Antidrogas, com foco muito menor no combate

às drogas do que na prevenção e na educação para o seu não uso. É preciso que

cada órgão público desempenhe seu papel com os recursos de que dispõe, pois é

premente  a  necessidade  de  parcerias  de  entidades  da  sociedade  civil,  como

instituições religiosas, associações comunitárias, empresarias e industriais, com os

poderes públicos, de modo a encontra-se uma solução à iniciação no uso de drogas

pelos jovens do Estado.

Desse  modo,  mais  que  propor  tratamentos,  que  em  última  instância  têm  se

demonstrado caros e ineficazes na maioria das vezes, visamos educar os jovens e os

alunos  da  rede  estadual  de  ensino.  A ideia  é  combater  as  drogas  por  meio  da

educação dos jovens, o que pode gerar um efeito multiplicador em todo o Estado

devido ao envolvimento de escolas, igrejas, associações comunitárias, empresariais,

industriais etc.

Tendo em vista esses argumentos, peço o apoio de meus pares para aprovação

deste projeto de lei.
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-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Duilio  de

Castro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.468/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.157/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Candeias  pelos  74  anos  de  emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.158/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Aneel

pedido de providências relativas ao apagão ocorrido em 15/12/2012, que atingiu 211

municípios  mineiros  e  5  Estados  da  Federação.  (-  À  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.)

Nº  4.159/2012,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à diretoria da Rede Bandeirantes de Televisão do Triângulo

Mineiro  -  Band  Triângulo  -  pelos  dois  anos  do  programa  "Minas  Urgente".  (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº  4.160/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o

impacto da alteração do valor do cálculo do Piso Mineiro de Assistência Social para

R$2,20 por família e da base de dados de referência do cálculo para o CadÚnico

2012,  no  repasse  aos  Municípios  em  novos  patamares  em  2013.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  4.161/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

capacitação  dos  Municípios  em  gestão  da  política  socioassistencial,

fundamentalmente no que diz respeito à aplicação dos recursos provenientes do Piso

Mineiro da Assistência Social e às alterações que serão promovidas pela nova NOB-

Suas. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  4.162/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à

ampliação da oferta de vagas em cursos técnicos voltados para o trabalho no campo,

no  âmbito  do  Programa  de  Desenvolvimento  da  Educação  Profissional,  e  à



2515
____________________________________________________________________________

implantação das oficinas de empregabilidade nas escolas do campo, no âmbito da

Ação 4185 - Educação do Campo. (- À Comissão de Educação.)

Nº  4.163/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre os resultados

obtidos  pelo  Grupo  de  Trabalho  Educação  do  Campo,  criado  pela  Resolução  nº

2.031, de 26/1/2012. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela

Comissão de Participação Popular.  Anexe-se ao Requerimento nº  4.123/2012 nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.164/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à 6ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora pela atuação

na operação denominada Maré de Azar, que culminou na apreensão, em uma gráfica,

de folhas contendo marcações usadas nas apostas de jogo do bicho e no desmanche

de várias bancas no Bairro Vitorino Braga, nesse Município.

Nº  4.165/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria-Geral de Justiça do

TJMG as notas taquigráficas da 37ª Reunião Ordinária dessa Comissão, tendo em

vista as denúncias sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos no Município de Unaí e

em  outras  regiões  de  Minas  Gerais,  bem  como  a  criminalização  de  militantes

vinculados  a  movimentos  ambientais,  e  pedido  de  providências  para  que  sejam

apuradas as denúncias de conduta indevida do Juízo de Unaí e sejam analisadas as

decisões proferidas acerca do caso em primeira e segunda instâncias.

Nº  4.166/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Ministério  da  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que amplie a presença

da  Força  Nacional  na  região  onde  estão  as  aldeias  e  famílias  das  comunidades

guarani-kaiowá, no Mato Grosso do Sul, com vistas a garantir sua integridade física e

os direitos fundamentais, que estão ameaçados por atos de discriminação e violência

acobertados ou estimulados por alguns políticos locais e meios de comunicação.

Nº  4.167/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  Deputados  Federais  e  Senadores  por  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de
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providências  para  que  se  empenhem  na  avaliação  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº  215,  que  transfere  para o  Congresso Nacional  a  competência  de

demarcar  as  terras  indígenas,  uma  vez  que  tal  proposta  atinge  os  interesses  e

direitos das comunidades originais.

Nº  4.168/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria  de Direitos  Humanos da Presidência da  República  as

notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  incluir  no  Programa  Nacional  de  Proteção  aos  Defensores  de

Direitos Humanos, mediante a constituição de uma força-tarefa, os indígenas guarani-

kaiowá  que  estiverem  ameaçados  por  fazendeiros  e  jagunços,  como  forma  de

repressão às lutas das comunidades originais pelos seus interesses e direitos.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Corrêa.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Segurança

Pública e dos Deputados Bruno Siqueira e Carlin Moura.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para, nos termos do inciso IV do art. 6º do

Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Sr. Edy Araujo Júnior na vaga

decorrente da renúncia do Deputado Delvito Alves, eleito para o cargo de Prefeito do

Município de Unaí.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse do Sr.

Edy Araujo Júnior na vaga decorrente da renúncia do Deputado Delvito Alves, eleito

para o cargo de Prefeito do Município de Unaí.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida para tomar assento à mesa o Exmo. Sr.

Edy Araujo Júnior.

Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Posse do Deputado Juninho Araújo

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário para proceder à leitura do

termo de posse.

O Sr.  Secretário  (Deputado Braulio  Braz)  -  “Termo de posse do Sr.  Edy Araujo

Júnior, suplente de Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

eleito  e  diplomado  para  a  17ª  Legislatura.  Em  18/12/2012,  no  Palácio  da

Inconfidência, perante o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, compareceu, de acordo com o disposto no inciso IV

do  art.  6° do  Regimento  Interno,  o  Sr.  Edy Araujo  J únior,  primeiro  suplente  pela

coligação Justiça Social e Trabalho, eleito e diplomado na forma da lei, o qual, após

prestar o compromisso regimental, foi empossado como suplente na vaga decorrente

da renúncia do Deputado Delvito Alves. E, para constar, lavrei eu, Deputado Braulio

Braz, nas funções de 1º-Secretário da Assembleia Legislativa, o presente termo, que

vai assinado pelo empossado, pelo Presidente da Assembleia e por mim. Plenário

Presidente Juscelino Kubitschek, 18/12/2012.”

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o Sr. Edy Araujo Júnior,

por haver prestado o compromisso regimental ao assumir o mandato como segundo

suplente  da  coligação Justiça  Social  e  Trabalho,  está  dispensado de fazê-lo,  nos

termos do inciso VI do art. 6º do Regimento Interno. A Presidência convida o Sr. Edy

Araujo Júnior a assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por este

Presidente e pelo Sr. 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Juninho Araújo.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários. A Presidência

passa a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr.  Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia,  cidadãos e cidadãs de Minas Gerais  que acompanham esta reunião,

estamos praticamente ao final desta sessão legislativa, e, neste momento, gostaria de
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saudar o Diretor Eduardo Moreira e o Lúcio, presentes no Plenário,  o que nos dá

grande alegria, aproveitando para agradecer, por toda a estrutura que a Casa nos

oferece, aos nossos Diretores, ao Diretor-Geral, ao José Geraldo Prado, Secretário-

Geral da Mesa da Assembleia; à assessoria da Mesa, na pessoa da Bia, e a todos os

que contribuem tanto para o trabalho parlamentar.

Gostaria também de falar um pouco do trabalho que temos realizado na Assembleia

Legislativa, particularmente na Comissão de Segurança Pública, muito apoiado pelos

membros dessa Comissão: o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que está presente; a

Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados Sargento Rodrigues e Zé Maia. Quero

agradecer  o  grande  apoio  que  recebemos  da  Secretaria-Geral  da  Mesa  e  da

Presidência  da  Assembleia  Legislativa,  chamando  atenção  especial  para  duas

questões  muito  importantes  em  que  a  Comissão  de  Segurança  Pública  vem

trabalhando.

Antes, porém, vejo um valor mais alto se alevantando neste Plenário, com o meu

líder,  Deputado Sebastião Costa, próximo ao microfone. Se meu líder deseja falar,

concedo-lhe aparte neste momento e retomo minha fala posteriormente, porque não

consigo  falar  vendo  o  Deputado  Sebastião  Costa  com  a  necessidade  de  se

manifestar. A palavra está com V. Exa., líder Sebastião Costa, que certamente fará

uso dela para trazer brilhantismo à minha manifestação nesta tarde.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte)  -  Quero agradecer ao Deputado João

Leite a sua generosidade, dizendo que a nossa liderança natural é o Deputado João

Leite; estou apenas me agregando à fala de V. Exa.

Mas aproveito a oportunidade, Deputado João Leite, para chamar atenção para o

momento institucional que vivemos. Independentemente do destino dos recursos de

“royalties”  para este ou aquele Estado ou Município,  causou-me estranheza e até

decepção a decisão do Ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, de suspender a

reunião do Congresso Nacional e determinar que a votação dos vetos se dê pela

ordem sequencial de entrada. Lembro que há mais de 3 mil vetos anteriores ao dos

“royalties”.

Tudo bem que ele dissesse que não queria a realização dessa sessão por haver

algum vício de convocação ou coisa que o valha, mas estabelecer cronologia é fazer
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intrometer-se um Poder no outro, o que não fica bom nem para quem faz nem para

quem é o sujeito passivo da relação. Assim, queria alertar a Assembleia Legislativa

para essa questão, sem me apegar a nada de revanchismo ou lutas institucionais,

mas apenas para frisar que o excesso de poder nas mãos de poucos também pode

ocasionar distorções. Então, o que me preocupa é essa atitude, independentemente

do resultado. Se o dinheiro dos “royalties” vai para Minas, para o Espírito Santo, para

o Rio de Janeiro ou para o Brasil, é uma discussão seguinte; neste momento, o que

me causou estranheza foi a interpretação e a determinação do Ministro. Não vejo

problema  em  suspender  a  reunião  -  pode  ter  havido  algum  motivo,  como  uma

convocação indevida ou imprópria ou um equívoco de edital. Mas, ao escalar o que

se vota primeiro, ele excedeu os limites das suas atribuições. Por mais respeito que

nos mereça o Ministro, por seu histórico e por seus conhecimentos jurídicos, talvez

tivesse sido mais prudente, sendo ele carioca, ou seja, de um dos Estados que se

julga prejudicado, ter-se dado por impedido. Fazendo isso, talvez tivesse agido com

mais  habilidade,  inteligência  e  equilíbrio.  Faltou  naquele  momento  uma  dose  de

mineiridade  na  decisão.  Era  essa  a  preocupação  que  queria  tornar  pública,

aproveitando a oportunidade da fala de V. Exa. Obrigado.

O  Deputado  João  Leite  -  Deputado  Sebastião  Costa,  eu  sabia  que  estávamos

prestes  a  ouvir  uma  aula,  e  V.  Exa.  traz,  sem  dúvida  nenhuma,  uma  reflexão

importante. Há algo mais democrático do que o parlamento para decidir as questões?

Ou um ajuntamento de sete, de cinco ou o conselho de um resolve melhor do que a

representação do povo brasileiro? É lamentável.  Nós nos aproximamos, Deputado

Sebastião  Costa,  de  um  momento  ímpar  da  nossa  história,  em  que  teremos

oportunidade  de  conhecer  os  verdadeiros  democratas,  de  conhecer  aqueles  que

efetivamente  acompanham  a  Constituição,  a  justiça  e,  de  alguma  forma,

acompanham a legitimidade, o apoio ao Estado de Minas Gerais.

É  um  momento  rico  que  vamos  viver.  Já  estamos  assistindo  à  manifestação

daqueles que são contra Minas Gerais, que são contra os Estados que fazem parte

de uma federação, mas estão excluídos, por várias razões. E, para mim, a primeira

razão é a questão imperialista do governo federal  que está aí,  este governo que

arrecada tudo para si.
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Agora o Congresso votará a questão da energia elétrica, mas o governo federal não

abre mão do PIS e do Cofins, tributos arrecadados apenas pelo governo federal e que

não são divididos com Estados e Municípios. Então, a primeira coisa que vemos é

esse  traço  imperialista  do  governo  federal,  deste  governo  que  está  aí.  Depois

assistimos a essa tentativa, numa federação esfacelada, de o Rio de Janeiro e outros

Estados permanecerem com algo que eles acham que pertence a eles, e não, aos

brasileiros. Com uma postura muito antiquada, provinciana, eles querem ficar com

isso. Outro dia alguém escreveu muito bem: “E se não fossem os minérios de Minas

Gerais? Como sobreviveria a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a

CSN, se Minas Gerais não cedesse o minério? Como ficariam os portos se o nosso

Noroeste não levasse os grãos?”

Estamos hoje lamentavelmente vendo a Federação ser destruída por conta dessa

visão imperialista e também por essa visão muito antiquada, provinciana de alguns

Estados.

Sr.  Presidente,  como iniciei,  quero  aqui  continuar  a  falar  sobre  a  Comissão de

Segurança Pública. Realizamos algumas coisas que considero importantes. Primeiro,

temos tentado levar não apenas para Minas Gerais, mas para o País a necessidade

de haver uma integração das nossas forças de defesa social, de segurança pública,

para termos um enfrentamento vigoroso do crime, que cresce muito. É interessante

porque aqueles que querem de alguma foram diminuir o discurso que fazemos dizem

que não há crime do outro lado da divisa. Mas o crime está efetivamente do outro

lado da divisa - é o crime do tráfico de drogas que está do outro lado da divisa e do

outro lado da fronteira; é o crime do contrabando de explosivos que está do outro lado

da divisa e do outo lado da fronteira; é o crime do contrabando de armas que também

está do outro lado da fronteira. Então, conseguimos criar, no Brasil, nesse momento,

um Fórum Nacional das Comissões de Segurança Pública, e eu fui escolhido, pelos

membros  das  Comissões  de  Segurança  Pública  das  Assembleias  brasileiras,

Presidente  desse  Fórum.  Já  houve  uma  reunião  em  Minas  Gerais  e  outra  no

Amazonas. E é interessante, Líder Romão, a situação da Amazônia, com 11.000km

de fronteira com Peru, Colômbia e Venezuela e 700 homens para tomar conta desses

11.000km.
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É a festa.  Há entrada de armas e drogas.  Esteve conosco e as  Comissões de

Segurança Pública do Brasil o Comandante do Exército na Amazônia, mostrando a

peneira que é a fronteira amazônica e a entrada de armas e drogas no nosso país.

No dia 15 de fevereiro, justamente por causa da tríplice fronteira, teremos, em Foz do

Iguaçu, a próxima reunião do nosso fórum. Contaremos com a presença do Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  dos  membros  da  Comissão  de  Segurança  Pública  da

Assembleia e de todas as Comissões de Segurança Pública do País.  Veremos a

experiência do Paraná, que cansou de esperar pela Polícia Federal e constituiu um

Batalhão  de  Fronteira.  Hoje  a  Polícia  Militar  do  Paraná  faz  guarda  na  fronteira,

tentando  impedir  a  entrada  de  drogas,  armas  e  explosivos  no  território  daquele

Estado.  Mais  de  70% dos presos do sistema penitenciário  do  Paraná cometeram

crimes relacionados a tráfico de drogas e contrabando de armas.

Quero  também  falar  de  um  outro  trabalho  da  Comissão  de  Segurança  Pública

relacionado à violência no trânsito, que vem trazendo um grande prejuízo. A conta do

Observatório de Trânsito de Goiás diz que uma pessoa morta em um acidente de

trânsito custa R$150.000,00 para o Estado;  alguém ferido custa R$30.000,00; e a

pessoa que não se feriu no acidente custa R$5.000,00 para o Estado. Então o gasto

é  astronômico.  Dos  10  leitos  do  Hospital  João XXIII,  de  Belo  Horizonte,  6  estão

ocupados por pessoas acidentadas no trânsito. No ciclo de debates “Siga vivo - pelo

fim  da  violência  no  trânsito”  e  na  nossa  viagem  pelo  Estado  de  Minas  Gerais,

chamou-nos a atenção a região de Montes Claros, que teve 770% de aumento de

acidentes com moto. Isso é algo impressionante. O gasto que o Estado brasileiro -

governos  federal,  estaduais  e  municipais  -  tem  com  acidentes  de  trânsito  é  algo

inaceitável. Pelo gasto sim, mas especialmente pelas vidas, por aqueles que perdem

a vida  nas  nossas  estradas e  cidades,  e  por  aqueles  que permanecem em uma

cadeira de rodas, tetraplégicos, paraplégicos. O gasto é muito grande. Vemos a perda

da vida  nas nossas ruas e cidades.  O exemplo  mais  chocante  está  aqui:  o  Anel

Rodoviário  de  Belo  Horizonte.  Temos  26km  no  anel  rodoviário,  e  o  número  de

acidentes nesse local ultrapassa o de toda a malha rodoviária do Estado de Minas

Gerais. Temos o maior número de atropelamentos no anel rodoviário, sendo que a

sua maioria  ocorre debaixo  das passarelas.  Foi  solicitado ao DNIT e ao  governo
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federal que realizassem obras de segurança no anel rodoviário. Uma importante seria

relacionada  a  essas  barreiras  debaixo  das  passarelas,  a  fim  de  impedir  que  as

pessoas atravessem nesse local. Já faz seis anos que isso foi solicitado, mas até hoje

não temos nenhuma barreira. As pessoas continuam morrendo atropeladas no anel

rodoviário.  Foi  solicitada  pelos  caminhoneiros,  em  várias  reuniões  na  Assembleia

Legislativa, a construção de uma rampa de escape na descida do Olhos D´Água para

o Betânia.  Há anos e  anos,  solicitamos  a rampa de escape,  mas até  hoje nada.

Novamente iniciaremos, Líder Romão e Leonardo Moreira, um período de férias e um

aumento muito grande de veículos e carretas no anel rodoviário, sem nenhuma obra

de segurança feita pelo governo federal. Tomamos uma decisão: eu e o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, hoje à tarde, iremos ao Ministério Público Federal para solicitar-

lhe  que  ajuíze  uma  ação  civil  contra  a  União,  contra  o  governo  federal,

responsabilizando-o  pelos  acidentes  que,  infelizmente,  ocorrerão  durante  esse

período de férias.

E esperamos que não aconteça nenhum. Concluirei, Sr. Presidente. Não me sinto à

vontade, nem o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, de ir para casa, para o nosso recesso,

para o nosso lar, vendo o Anel Rodoviário sem nenhuma obra de segurança para a

população que o utilizará.

Então  hoje  estaremos  com  os  líderes  dos  caminhoneiros  no  Ministério  Público

Federal para que este solicite à Justiça que responsabilize o governo federal pelos

acidentes  que  acontecerão,  pelos  danos  materiais  e  à  vida.  Chega  de

irresponsabilidade  no  Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Caro Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, Deputadas

e Deputados e nossa gente querida de toda a Minas Gerais, boa tarde.

O Deputado João Leite terminou suas palavras, nesta tarde de hoje, falando sobre

a necessidade de impetrar uma ação para que os possíveis danos e as ocorrências

registradas pela omissão do governo federal no anel venham a ter um dono, ou seja,

um responsável. Deputado João Leite, inicio minha fala no mesmo encaminhamento

em  que  V.  Exa.  finaliza  a  sua.  Aliás,  inicio-a  com  a  leitura  do  requerimento
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protocolado  hoje,  nesta  Casa,  de  nossa  autoria:  “Sr.  Presidente  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  Deputado  Dinis  Pinheiro.  O  Deputado  que  este

subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, sejam solicitadas providências junto

ao Ministério Público Federal com vistas à apuração de denúncia veiculada pelo 'blog'

do  jornalista  Reinaldo  Azevedo,  cujo  conteúdo  segue  em  anexo,  que  retrata  a

aquisição feita pela Petrobras, da Refinaria Pasadena Refining System Inc., instalada

nos  EUA,  em condições  absolutamente  desvantajosas  para  a  empresa  brasileira,

implicando  em  prejuízo  superior  a  US$1.000.000.000,00”.  Prejuízos  superiores  a

US$1.000.000.000,00.  Esse  é  o  requerimento  de  nossa  autoria  que  já  está

devidamente protocolado nesta Casa. Espero que sejam tomadas as providências

cabíveis. A respeito desse assunto, quero, portanto, encaminhar a nossa fala na tarde

de hoje.

Senhoras e senhores, estamos todos assistindo, perplexos, aos desdobramentos

do veto da Presidente Dilma à distribuição dos “royalties”  do petróleo,  que,  entre

outras consequências, retiram mais de R$600.000.000,00 de Minas Gerais. Sem falar

no veto aos “royalties” do minério, pelo qual, novamente, a Presidente Dilma retirou

mais de R$300.000.000,00 dos mineiros.

Observe então meu caro Presidente Dinis Pinheiro e Deputados e Deputadas, que,

em  apenas  duas  canetadas,  a  Presidente  Dilma  retira  dos  mineiros  quase

R$1.000.000.000,00.

No  entanto  não  foi  esse  mesmo  tratamento  madrasto  que  a  Presidente  Dilma

destinou a uma empresa belga, numa negociação nebulosa que passaremos a relatar

agora, envolvendo a Petrobras, que, sem nenhum escrúpulo ou cautela, entregou a

uma empresa estrangeira US$1.000.000.000,00, sem nenhuma justificativa plausível.

Vamos aos fatos, senhoras e senhores, registrados no “blog” do jornalista Reinaldo

Azevedo,  em  publicação  do  último  dia  15,  cujo  título  é:  "Escândalo  bilionário  na

Petrobras”.

(- Lê:) "Desde que Sérgio Gabrielli deixou a empresa, os esqueletos não param de

pular do armário. Dilma - é verdade - nunca gostou dele, desde quando era Ministra.

A questão pessoal importa menos. Depois de ler o que segue, é preciso responder a

outra coisa: o que ela pretende fazer com as lambanças perpetradas na Petrobras na
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gestão Gabrielli? Uma delas, apenas uma, abriu um rombo na empresa que passa de

US$1.000.000.000,00.”

Conto os passos da impressionante reportagem de Malu Gaspar, na “Veja” desta

semana. Prestem atenção!

“1  -  Em  janeiro  de  2005,  a  empresa  belga  Astra  Oil  comprou  uma  refinaria

americana chamada Pasadena Refining System Inc. por irrisórios US$ 42.500.000,00.

Por  que  tão  barata?  Porque  era  considerada  ultrapassada  e  pequena  para  os

padrões americanos.

2 - Atenção para a mágica. No ano seguinte, os belgas encontraram pela frente” -

Deputado Antônio Carlos Arantes, que também é da nossa região - “a generosidade

brasileira e venderam 50% das ações para a Petrobras. Sabem por quanto?” Duas

vezes mais? A metade de quarenta e dois é vinte e um. Quarenta e dois? Não. Três

vezes mais? Vinte e um vezes três totaliza sessenta e três. Não. Vezes quatro, vezes

cinco,  vezes  seis?  Não.  A  metade  do  que  os  belgas  compraram  por

US$42.000.000,00,  que é US$21.000.000,00,  foi  vendida para a nossa Petrobras,

nossa, do povo brasileiro, por US$360.000.000,00. “Por US$360.000.000,00!” - um

lucro de mais ou menos 1.500%. “Vocês entenderam direitinho: aquilo que os belgas

haviam comprado por US$21.000.000,00, a metade da refinaria velha, foi repassado

aos 'brasileiros bonzinhos' por US$360.000.000,00. São 1.500% de valorização, em

um ano.” São 1.500% de ágio, de lucro em cima do que os belgas haviam comprado.

Mas encontraram pela frente a Petrobras, uma empresa pública, do povo brasileiro.

Temos de encontrar os culpados por isso. Vamos mais adiante com o número 3.

“3 - Um dado importante: o homem dos belgas que negociou com a Petrobras é

Alberto  Feilhaber,  um  brasileiro.  Mais  do  que  isso:  ele  havia  sido  funcionário  da

Petrobras por 20 anos e se transferiu para o escritório da Astra nos Estados Unidos.

Quem preparou  o  papelório  para  o  negócio  foi  Nestor  Cerveró,  à  frente  da  área

internacional  da  Petrobras.  Fica  evidente  o  objetivo  de  privilegiar  os  belgas  em

detrimento dos interesses brasileiros. Cerveró” - que ajudou toda essa tramoia, e faço

aos senhores e às senhoras três perguntas: ele deve estar preso, respondendo a

processo ou ganhou mais um cargo comissionado do governo federal? Quem pensa

que ele está respondendo a processo ou estaria preso errou. Ele está no governo
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federal - “é agora Diretor financeiro da BR Distribuidora.” Se os senhores acham que

o que aconteceu até agora já dá cadeia, isso é porque ainda não sabem do resto.

“4 - A Pasadena Refining System Inc., cuja metade a Petrobras comprou dos belgas

a preço de ouro - vejam, senhores -, não tinha capacidade para refinar o petróleo

brasileiro,  considerado pesado. Para tanto, seria  preciso um investimento de mais

US$1.500.000.000,00. Belgas e brasileiros dividiriam a conta, a menos que...

5 - ...a menos que se desentendessem! Nesse caso, a Petrobras se comprometia a

comprar a metade dos belgas - aos quais havia prometido uma remuneração de 6,9%

ao  ano,  mesmo em um  cenário  de  prejuízo!!!”  A Petrobras  disse,  se  der  errado,

compramos a outra metade e garantimos uma remuneração de 6,9% ao ano, mesmo

dando prejuízo. É bom demais para ser verdade.

“6  -  E  não  é  que  o  desentendimento  aconteceu???  Sem  acordos,  os  belgas

decidiram executar  o  contrato e  pediram pela  sua parte,  prestem atenção,  outros

US$700.000.000,00.  Isso  foi  em 2008.  Lembrem-se que a  estrovenga inteira  lhes

havia  custado  apenas  US$41.000.000,00!  Já  haviam  passado  a  metade  do  mico

adiante,  para  a  Petrobras,  por  US$360.000.000,00  e  pediam  mais

US$700.000.000,00 pela outra parte.  Não é todo dia que aparecem ou otários ou

malandros, certo?” - Não é todo dia que aparecem otários ou malandros.

“7 - É aí que entra a então Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que, na

época,  era  a  Presidente  do  Conselho  de  Administração  da  Petrobras.”  A  atual

Presidente  Dilma  era  Presidente  do  Conselho  de  Administração  da  Petrobras.  E

pasmem, senhoras e senhores, “A Presidente Dilma nunca tocou no assunto”. Como

Presidente do Conselho de Administração da Petrobras, a atual  Presidente nunca

tocou  no  assunto.  Aliás,  por  falar  que  a  Presidente  nunca  tocou  nesse  assunto,

recentemente, quando a Rosemary foi pega em São Paulo, diziam que tudo que fazia

era por sua conta e que o ex-Presidente Lula também não sabia de nada. O ex-

Presidente,  quando ficou  sabendo do caso do mensalão,  também disse:  “Eu não

sabia. Se os Deputados estavam envolvidos nessa situação, eu também não sabia.”

E mais essa, assunto em que a Presidente nunca tocou.

“8 - A Petrobras se negou a pagar, e os belgas foram à Justiça americana, que leva

a sério a máxima do 'pacta sunt servanda'. Execute-se o contrato. A Petrobras teve de
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pagar, sim, em junho deste ano, não mais US$700.000.000,00” - pela banda podre a

outra parte -, “mas US$839.000.000,00!!!”, por uma refinaria que não funciona.

“9 - A Petrobras, então, decidiu se livrar de uma refinaria velha” - que não funciona

-, “que, ademais, não serve para processar o petróleo brasileiro.” Então, ela agora

disse: “O que farei com essa estrovenga, pois isso não funciona? Vou publicar que

nós,  brasileiros,  vamos  vender  a  refinaria  que  compramos  por  mais  de

U$1.000.000,00”. Colocou-a à venda e recebeu uma proposta de U$180.000.000,00

pela refinaria pela qual pagou U$1.200.000.000,00. Ela recebeu U$180.000.000,00

de oferta.  É  de  doer  o  coração.  É de  perguntar  ao povo brasileiro:  “Essa notícia

chegou ao senhor? Os jornais a publicaram? Deram-lhe a ênfase merecida?” Esse

Severo  deveria  ser  uma  pessoa  cega.  Hoje,  ele  ocupa  cargo  de  destaque  na

Petrobras.

“10  -  Isto  mesmo:  a  Petrobras  comprou  metade  da  Pasadena  em  2006  por

US$365.000.000,00;  foi  obrigada  pela  Justiça  a  ficar  com  a  outra  metade  por

US$839.000.000,00 e, agora, se quiser se livrar do prejuízo operacional continuado,

terá de se contentar com US$180.000.000,00. Trata-se de um dos milagres da gestão

Gabrielli:  como  transformar  US$1.199.000.000,00  em  US$180.000.000,00;  como

reduzir um investimento à sua (quase) sétima parte.

11 - Diz o Procurador do TCU Marinus Marsico: 'Tudo indica que a Petrobras fez

concessões atípicas à Astra. Isso aconteceu em pleno ano eleitoral'.

Ouviram  o  que  eu  disse?  Agora  respondam:  Quem  privatizou  a  Petrobras?  É

notório,  senhores  e  senhoras:  empresas  privadas  não  são  tratadas  desse  modo,

porque seus donos ou acionistas  não permitem. A Petrobras,  como fica  claro,  foi

privatizada, sim, mas por um partido. Por isso, foi tratada como se fosse terra de

ninguém.”

Veja, Sr. Presidente, Minas Gerais não pode usufruir dos “royalties” do petróleo e do

minério.  Repito:  com  duas  canetadas,  a  Presidente  Dilma  retirou  dos  mineiros

R$1.000.000.000,00 em novas receitas.  Mas foi  conivente  e  não tomou nenhuma

providência diante de uma negociata escandalosa que tomou dos brasileiros mais de

U$1.000.000.000,00.

De fato, não dá para suportar tamanho descaso e desrespeito para com os mineiros
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e  brasileiros.  É  essa,  Sr.  Presidente,  a  dinâmica  de  gestão  do  governo  federal.

Realmente, Deputadas e Deputados, não dá para comparar. O governo da Presidenta

Dilma tem, sim, muito o que aprender com a gestão eficiente do governo de Minas,

aprovada pelos mineiros, com Aécio e Anastasia.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  quero

parabenizá-lo. Enquanto V. Exa. falou apenas em refinarias de petróleo, gostaria de

falar  um  pouco  sobre  a  ANP e  o  que  vem  acontecendo  com  os  terminais  para

regaseificação na Baía de Guanabara, em Pecém, no Ceará, e no recém-construído

na Bahia. A Presidenta e a Graça Foster, ao invés de explorar o gás da Bacia do São

Francisco, onde há gás suficiente para as necessidades do Brasil, insistem em trazer

gás liquefeito do exterior, principalmente de Trinidad e Tobago. Aí está o grande viés,

ninguém  sabe  o  que  se  paga  e  o  que  se  recebe.  E  investe  ainda  em

megaconstruções de terminais para liquefazer esse gás de volta, colocando a Baía de

Guanabara  em  risco.  Hoje  onde  foi  construído  o  terminal  de  gás  na  Baía  de

Guanabara,  o clima é  absurdo,  qualquer  coisa  pode levar  ao ar  Niterói  e  Rio de

Janeiro.  A Petrobras  deveria estar  investindo no gás da Bacia do São Francisco.

Temos de denunciar isso na Assembleia. Parabéns, Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Agradeço  a  atenção  de  todos  e  a  V.  Exa.  pela

oportunidade do aparte ao Deputado Luiz Henrique. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Com a palavra, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, a

imprensa conservadora no Brasil escolheu um tema em que bate há vários meses,

para não dizer há vários anos. Estávamos até um pouco livres desse enfadonho tema

na tribuna da Assembleia, pois parecia que a maioria dos Deputados compreendia

que  havia  uma  exploração  política  de  um  tema  udenista  e  de  falso  moralismo,

discutido diariamente na mídia, tentando golpear um governo bem-avaliado e que faz

transformações no Brasil.  Os temas escolhidos aqui  são de debate político,  sobre

educação, saúde, mas, infelizmente, parece que na Assembleia o Deputado Duarte

Bechir também avoca o tema da UDN, como se fosse o arauto - ele, o partido dele e
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o aecismo - da moralidade. Não é bem assim. É um tema de que não gosto muito de

tratar, porque julgo ser um tema que as pessoas tratam com cinismo.

O Deputado Duarte Bechir falou de Rosemary, mas ele nunca veio falar que foi o

Senador Aécio Neves quem pediu ao Danilo de Castro arrumar um emprego para a

sobrinha do Cachoeira,  que foi  preso outro dia e que está lá  em Uberaba.  Foi  a

pedido de Aécio Neves que Demóstenes pediu. Aécio não sabia de nada, Deputado

Duarte Bechir? Aécio sabia. Foi ele que recomendou a sobrinha do Cachoeira. E aí?

V. Exa. esqueceu esse tema, arauto da moralidade. V. Exa. quer falar de moralidade,

mas conhece a lista de Furnas? Aécio Neves recebeu cinco milhões e meio na sua

campanha em 2012, dinheiro público, foi feita vaquinha.

Isso está comprovado com o relatório  da Procuradora Andrea Baião,  do Rio de

Janeiro. Está comprovado no laudo pericial que demonstrou ser verdadeira a lista de

Furnas.  O  arauto  da  moralidade  Aécio  Neves  não  sabia  de  nada.  Foram

R$5.500.000,00 só para o Aécio, fora o que foi para Alckmin e José Serra.

V.  Exa.  já  ouviu  falar  do  “mensalão”  do  PSDB,  aquele  que  o  Marcos  Valério

começou aqui? O Aécio Neves recebeu R$110.000,00 da própria SMP&B. O arauto

da moralidade do PSDB não sabia de nada.  Azeredo não sabia de nada.  Vamos

deixar de cinismo, Deputado Duarte Bechir. Ler um texto da “Veja Fofoca”, da escória

da  escória,  desse  Reinaldo  Azevedo,  para  falar  mal  da  Presidenta  Dilma  sem

qualquer prova, sem nada, sem qualquer averiguação, sem qualquer requerimento

entregue à Justiça, sem qualquer parecer?

Isso  é  feito  todo  dia  pela  imprensa  para  tentar  golpear  questões  políticas  de

mudanças no Brasil. V. Exa. quer outros escândalos do PSDB? Por exemplo, temos a

compra do mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso por R$200.000,00.

Um Deputado disse que recebeu R$200.000,00.  Isso também não foi  averiguado.

Quanto ao arauto da moralidade, poderíamos discutir vários escândalos. Poderíamos

ficar debatendo esse assunto aqui.

Não vou-me alongar muito nesse tema, que é até desagradável, pelo cinismo como

é tratado, pela falsidade com que é tratado,  por quem o colocou aqui  -  não pelo

Deputado,  que  respeito  muito.  Ler  um  texto  de  Reinaldo  Azevedo,  a  escória  da

escória do jornalismo brasileiro, da “Veja Fofoca”, da “Veja” bandida, que não prova
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nada, que joga lama em todo o mundo? Não vou me alongar nesse assunto.

Deputado Adelmo, queria apenas dizer que, apesar disso tudo, que é diário, de todo

dia procurarem um desgaste,  havendo até um sentido golpista nisso tudo,  porque

juntam um setor do STF e um setor do Ministério Público para um posicionamento, no

meu entender, completamente antidemocrático, faz-se uma pesquisa segundo a qual

78% da população aprova o governo da Dilma. Está aumentando porque o povo quer

discutir assuntos concretos, e não fofocas e mentira. Não querem saber de quem fica

por aí dando de arauto.

Sabem o que isso prejudica? Prejudica a democracia. V. Exa. acha que seu partido,

que o DEM, o PSD e o PSDB estão livres desse problema e que serão levantados

como  os  partidos  da  moralidade?  Bobagem.  O  que  se  consegue  com  isso  é

desmoralizar  a política.  Essa é única coisa que se consegue com isso.  Tentam a

desmoralização da política. Não devíamos fazer repercutir esse tipo de coisa, fazer

esse tipo de discussão, pois não engrandece o debate político que temos de realizar.

Deixemos esses vários casos para a Justiça e para a Polícia Federal, que têm olhado

muito para esse problema. No governo Lula, a Polícia Federal trabalhou muito. No

governo  Dilma,  também  tem  trabalhado  bastante.  Esses  assuntos  não  trazem

desgaste  para  Presidenta  Dilma,  mas  antipatia  pelo  assunto  porque  as  pessoas

enjoam  de  ver  o  repeteco  disso.  O  objetivo  é  se  mostrarem  como  arautos  da

moralidade. Pensam que com isso enganarão o povo brasileiro, mas não enganam.

Temos discutido que, dentro desses 10 anos de governo Lula e de governo Dilma, o

Brasil sofreu um processo de mudança muito interessente, sobre o qual temos de nos

aprofundar.  Temos  tentado  discutir  isso.  Os  índices  sociais  no  Brasil  melhoraram

muito.  Outro  dia  fiz  aqui  a  leitura  de  dados  do  IBGE  nos  últimos  10  anos.  É

impressionante como o Brasil avançou. Segundo o índice Gini, por exemplo, o Brasil

melhorou  significativamente.  Esse  índice  mede  a  desigualdade  social.  Caímos,

Adelmo, de 0,559, em 2004, para 0,508.

Quanto mais longe do número um, melhor a igualdade social no Brasil. Em uma

década,  melhoramos  substancialmente  o  Brasil  com  distribuição  de  renda.  Essa

distribuição de renda é que possibilitou aos mais pobres ter recursos para fazer o

Brasil crescer. Esse crescimento do Brasil foi fundamental para que o nosso país não
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entrasse em um período de recessão econômica, apesar da recessão na Europa e

nos Estados Unidos.  Não só o Brasil,  como a América Latina. Então,  temos feito

mudanças no Brasil que precisavam ser feitas.

Agora  chegamos  em  um  momento  em  que  essas  mudanças  precisavam  se

aprofundar, do ponto de vista de facilitarmos que o Brasil tenha um custo mais barato.

Com isso, a Presidenta Dilma tomou duas medidas que exacerbaram, sim, as forças

conservadoras contra ela. A primeira foi a diminuição das taxas de juros dos bancos.

O  setor  financeiro  não  perdoa isso.  Portanto,  muitos  dos  meios  de  comunicação

entranhados de capital financeiro passaram a uma ofensiva contra a Presidenta e as

mudanças dela. É isso que o povo brasileiro precisa entender e vem entendendo. Há

uma tentativa  de  desestabilizar  um governo que  faz mudanças,  que ataca o que

precisa ser atacado. Sempre foi assim. Tomem como exemplo a história de Getúlio

Vargas  e  vejam  como  os  conservadores  da  época  o  atacaram,  em  relação  à

moralidade.  Naquela  época,  havia  rádio,  não havia  tevê  ainda,  jornais,  jornalões.

Atacaram Getúlio Vargas e o levaram ao suicídio. Fizeram a mesma coisa com Jango

e  com  Juscelino.  Juscelino  era  tido  como um corrupto  por  essa  imprensa  venal,

arautos da UDN, na época de Carlos Lacerda. Juscelino se equilibrou, custou a se

manter. Jango foi cassado pelo mesmo motivo: era o inimigo externo, comunismo,

que estava chegando e também a corrupção no Brasil. Fizeram a marcha dos 200

mil. Chega! Esse espírito udenista que o PSDB tem implantado no Brasil não leva a

nada. Pode levar à desestabilização da democracia, no máximo. Isso nunca levou a

UDN a ter voto, porque o povo percebe quem quer desestabilizar, Paulo Guedes, algo

que está dando certo. Não podem atacar o programa, porque têm de apresentar o

programa que fizeram, da época do neoliberalismo, em que o Brasil estava mal, não

havia  divisão  de  renda,  não  crescia  e  nossas  empresas  eram  entregues  em

programas de desestatização, em programas de privatização. Esse modelo faliu e

está falido na Europa. Como não podem defendê-lo, levantam outras teses: a cortina

de fumaça,  o perigo externo e a falsa moralidade,  sempre os mesmos discursos.

Fazem isso agora na Argentina contra Cristina Kirchner e na Venezuela, contra Hugo

Chávez, assim como arquitetaram os golpes militares em toda a América Latina. A

tática e a estratégia são as mesmas.
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Chega! O povo brasileiro não é bobo. Ele vê. Estão querendo desestabilizar Lula e

Dilma para voltarem atrás, ao período com que o povo brasileiro não concordava, que

foi um período ruim, porque agora se divide renda e se melhora o Brasil. Essa é a

verdade  da  questão.  Então  vêm  jornalistas,  arautos  da  moralidade,  como  se  os

partidos políticos  no Brasil  não fizessem e não usassem, no cronograma eleitoral

posto agora, mecanismos que não sejam totalmente legais.

Até  o  mundo  mineral  sabe que a  reforma  política  é  um  problema do governo.

Vamos debatê-la, vamos fazê-la. Por que não fazem a reforma política? Essa, sim, é

uma necessidade. Financiamento público de campanha, o PT é a favor; voto em lista

partidária, nem que seja mista, o PT é a favor. Isso fortalece partido político. Vamos

colocar  em discussão as políticas  que se fazem no Brasil.  Se não fizermos isso,

Deputados e Deputadas, ficaremos na superficialidade de um tema, e a população

evidentemente rejeita essa questão.

Deputado Duarte Bechir, penso, sinceramente, que a Globo, outras emissoras de

televisão e jornalões vêm fazendo diariamente esse tipo de análise. Fizeram, fizeram,

fizeram e podem fazer. Isso é feito desde a antiga UDN, desde Getúlio Vargas.

Vamos discutir como melhorar o Brasil. Diminuir os juros dos bancos foi importante,

assim  como diminuir  a  conta  de  luz,  para  que o  País  cresça.  Vamos fazer  essa

discussão,  em vez de  desviar  o  assunto  para  dizer  que é  arauto  de  moralidade.

Ninguém é, ninguém tem esse direito.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)  -  Primeiramente,  parabenizo  V.  Exa.,

Deputado  Rogério  Correia,  por  relembrar  essas  táticas  utilizadas  pela  imprensa

golpista no Brasil, que tenta desestabilizar o governo de qualquer forma. Foi assim

nos oito anos do governo Lula e também está sendo assim no governo da Dilma

Roussef. Eles estiveram no poder por tanto tempo e não fizeram nenhuma mudança,

nenhuma das transformações com que o povo brasileiro tanto sonhava. Conseguimos

distribuir  renda,  gerar  emprego,  melhorar  a  vida  das  pessoas,  criar  programas

importantes como o Prouni, melhorar a educação. Agora, a nossa Presidenta Dilma,

com toda coragem, ao mexer com banqueiros buscando a redução dos juros e a

redução da taxa de energia elétrica, fere o coração dos tucanos, que são mantidos

por  esse  sistema que  lhes  dá  sustentação  em  São  Paulo,  aqui  em  Minas  e  no
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Paraná.  Esses foram os  três  Estados  em  que as  concessionárias,  lideradas  pela

orientação de Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso e José Serra, não deixaram

que  as  companhias  hidrelétricas  aderissem  ao  plano  de  redução  das  contas  de

energia. Isso ficou claro.

V.  Exa.  está  coberto  de  razão,  não  adianta  a  Globo,  os  jornalões,  a  imprensa

golpista,  a  imprensa  oficial  tentar  desestabilizar  o  governo  federal,  como  vemos

acontecer  todos  os  dias.  O  que  interessa  ao  povo  brasileiro  são  as  mudanças

significativas que o nosso governo conseguiu fazer no País, para melhorar a vida das

pessoas. Na época deles, os escândalos ficavam debaixo do tapete, a Polícia Federal

era proibida de trabalhar. Hoje ela trabalha e investiga todo o mundo, porque não

temos o que temer. Quem erra tem de ser punido. Esse é o novo Brasil governado

pelo  nosso  partido,  que  querem  destruir.  Mas  não  conseguirão,  porque  o  povo

brasileiro sabe que o PT foi o responsável pela redemocratização e pela distribuição

de renda neste país.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Sr. Presidente,

gostaria  de mais 1 minuto  para que possa conceder  aparte ao Deputado Antônio

Genaro. Faço questão de ouvi-lo.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Quero lembrar do tempo do romantismo

do PT, em que falavam como se fosse uma poesia: “Oh, liberdade, abra suas asas

sobre nós!”. E a liberdade abriu as asas e fez roubar de monte.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado, V. Exa. faz uma acusação sem provas,

generaliza.  Deputado  Antônio  Genaro,  termino  dizendo  apenas  que  lhe  concedi

aparte pensando que falaria de assunto sério.  Se fosse para fazer uma acusação

infundada ao PT... Isso já escutamos muito. O preconceito contra o nosso partido é

muito grande. Eu não sabia que o preconceito era tão entranhado em V. Exa. ao

generalizar dizendo que o partido rouba. Não sei qual é seu partido, não posso dizer

se rouba ou não, mas sei que V. Exa. é uma pessoa honesta. Gostaria que tratasse

os outros igualmente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, o Deputado Pompílio

Canavez.
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O Deputado Pompílio Canavez* - Deputado Paulo Guedes, iniciarei minha fala e,

em seguida, eu lhe concederei aparte. Gostaria de cumprimentar todas as Deputadas

e todos os Deputados, os telespectadores da TV Assembleia e os ouvintes da Rádio

Assembleia.

Sr. Presidente, o Deputado Rogério Correia tem razão ao dizer que a forma que

este debate foi colocado aqui, na Assembleia, não contribui em nada. Realmente só

desconstrói. O Deputado Duarte Bechir é meu vizinho lá do Sul de Minas, e eu o

admiro, mas ele se valer de uma literatura, diria, tão nojenta do Reinaldo Azevedo,

um jornalista sabidamente inimigo figadal do Partido dos Trabalhadores e que todos

os dias tem destilado o seu ódio. A revista “Veja” também se transformou em um

semanário odioso, que semeia o ódio e é golpista. Aliás, faltou ao Deputado Rogério

Correia  e  ao  Deputado  Paulo  Guedes,  que  pediram  aparte,  também  dizerem  o

seguinte:  a verdadeira oposição ao governo da Presidenta Dilma e ao Presidente

Lula,  a  oposição  mais  ferrenha,  mais  imoral  e  antiética  é  a  imprensa.  É  o  que

chamamos de PIG, Partido da Imprensa Golpista, pois prega o golpe, e é isso que ela

quer. V. Exa. tem razão ao se lembrar da UDN e das práticas da história do Brasil.

No entanto até fico surpreso com a maturidade política do povo brasileiro, que não

tem caído nessa falácia. Se qualquer pessoa que tivesse viajado para muito longe

voltasse ao Brasil depois de muito tempo e lesse os grandes jornais de todo o país,

bem como a revista “Veja”, de 2006, acreditaria que o Presidente Lula não teria sido

reeleito.  Porém foi  o  contrário.  Ele  foi  reeleito.  O povo  brasileiro  compreendeu a

encruzilhada em que estávamos. Era o desenvolvimento do Brasil, a inclusão social,

a inclusão cidadã. Agora mesmo muitas pessoas ficaram surpresas com o resultado

de  uma  pesquisa  do  “Folha  de  S.Paulo”.  Depois  dessa  carnificina  toda,  dessa

bateção sem limites,  Lula  e Dilma estão  nos primeiros  lugares da  preferência  do

povo, caso a eleição para Presidente fosse hoje. Isso é porque o povo é politizado e

tem consciência do que é fofoca, intriga, o que é estritamente politicagem, enfim, do

que realmente precisamos para o Brasil.

Temos assistido à crise econômica no mundo inteiro, principalmente na Europa,

com  milhares  de  famílias  sendo  despejadas  na  Espanha  e  em  diversos  países.

Enquanto  isso,  no  Brasil,  a  Presidenta  Dilma  anunciou  a  construção  de  mais
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1.400.000  moradias.  Recentemente  ela  entregou  a  milionésima  moradia  aos

trabalhadores do nosso Brasil.

Na verdade, também fico consternado com esse tipo de debate. Ler aqui um artigo

do  Reinaldo  Azevedo,  dar  credibilidade  para  essa  imprensa,  para  esse  tipo  de

articulista, isso é um absurdo. Pelo amor de Deus! Isso é terrível, pois reduz o nosso

debate aqui.  Tenho certeza  de que o Deputado Rogério Correia  gostaria  de  falar

sobre outros assuntos, como eu também gostaria de falar sobre outras coisas aqui.

No entanto temos de gastar o nosso tempo na tribuna para ficar lamentando esse tipo

de postura. Olha, agora mesmo a Presidenta Dilma aprovou a Medida Provisória nº

579, reduzindo a tarifa de energia elétrica para os consumidores domésticos e para

as empresas. Ontem pela manhã, na companhia dos Deputados Rogério Correia,

Paulo Lamac, Gabriel Guimarães e Reginaldo Lopes, estivemos na CUT discutindo a

MP nº 579, que trata da redução da conta de luz. À tarde estivemos na Fiesp, onde

fomos recebidos pelo Dr. Olavo, Presidente, e por toda a diretoria, e travamos um

debate muito importante e sério. Lá ouvimos da CUT que os sindicatos e a Central

estão  completamente  convencidos  e  engajados  na  luta  para  reduzir  a  tarifa  de

energia elétrica no Brasil. Na Fiemg não foi diferente. Ouvimos isso dos trabalhadores

pela manhã, por intermédio de seus representantes, sindicalistas da CUT. À tarde,

quando fomos recebidos na Fiesp para tratar do mesmo assunto, tivemos um debate

profundo, importante. A Fiemg nos disse que também concordava e defendia que as

tarifas de energia elétrica devem e precisam ser reduzidas no Brasil, que Custo Brasil

deve  ser  reduzido.  A Fiemg tem  essa  bandeira  de  redução  da  tarifa  de  energia

elétrica, que, segundo o Presidente da instituição, é uma das mais caras do mundo.

Ela precisa realmente ser reduzida se o Brasil quiser se desenvolver, se quisermos

passar ao largo, ao longe da crise que assola a Europa.

Fiquei contente - e ontem deram essa notícia aqui,  Deputado Rogério Correia -

porque concordamos ontem, na CUT, com a Beatriz Cerqueira,  Presidenta, nossa

querida Bia, em promover um referendo na sociedade de Minas Gerais. Queremos

saber a opinião dos mineiros:  a  Presidenta Dilma está correta ou não em querer

reduzir  o  Custo  Brasil,  em  reduzir  a  conta  de  energia  que  vai  para  a  casa  dos

mineiros? Foram 16% - e ela queria 20% - porque as companhias de Minas, São
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Paulo e Paraná se recusaram a participar desse esforço, exatamente três Estados

governados pelos tucanos, pelo PSDB. Então, a CUT e o PT farão um referendo.

Pedimos até a participação da Fiemg. Eles ainda estudarão, mas já disseram que são

completamente favoráveis à MP nº 579 no tocante à redução da tarifa de energia

elétrica tanto para consumidores domésticos quanto para empresas. Isso significa

diminuir o Custo Brasil.  Queremos ouvir  o que os mineiros têm a dizer,  queremos

saber se os mineiros concordam com o que a Cemig e o governo do Estado estão

fazendo, se concordam que é preciso reduzir a conta de energia.

Primeiro, reduz-se a conta de energia diretamente, na fatura que chega na casa de

cada consumidor da Cemig do nosso Estado. Depois, reduz-se ainda mais, porque

cada produto, um copo que for comprado ou vendido, tem energia elétrica envolvida

em seu custo. Ao diminuir 26%, 28%, também haverá redução no preço final de cada

produto fabricado no Brasil. Com isso nosso país pode ficar mais competitivo, pode

gerar mais emprego e renda. É importante demais.

Eu já disse recentemente que o alcance dessa medida, dessa iniciativa do governo

da Presidenta Dilma, do PT, não tem similar em nossa história. Reduzir conta de luz,

o Custo Brasil. E reduzir como? As hidrelétricas já foram pagas, amortizadas em 20

ou 30 anos. Quando foi concedido o serviço, que é da União,  às companhias de

energia elétrica, embutiu-se na tarifa o custo de construção das hidrelétricas.

Os brasileiros e mineiros já pagaram por isso. Agora está na hora de tirar  esse

custo. Ao renovar a concessão das hidrelétricas, esse custo tem de ser suprimido.

Por isso é possível reduzir a conta de luz. Não é nenhum milagre. Acho até que o

mesmo deveria acontecer com a Copasa. Em muitos lugares a Copasa já recebeu, já

amortizou todo o investimento que ela teve de fazer em muitos Municípios para a

amortização do sistema de captação, de tratamento e de distribuição de água, no

entanto,  quando renova,  continua  embutido  na  tarifa  o  custo  pela  implantação.  É

preciso que tenhamos consciência disso.

A coragem da Presidenta Dilma, quando baixou as taxas de juros, por exemplo, foi

importante. Lembro-me de que alguns bancos disseram para ela que não baixariam

as taxas. Ela respondeu que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal iriam

baixar,  pois  são  bancos  sob  o  controle  do  governo  federal.  Se  eles  quisessem
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continuar existindo ou acompanhavam a decisão do governo de baixar as taxas de

juros ou teriam um problema muito sério.  O que aconteceu? Os bancos privados

foram obrigados a baixar as taxas de juros. E devem baixar ainda mais, como queria

o nosso saudoso mineiro Vice-Presidente José Alencar.

Agora a Presidenta toma essa decisão tão importante, importante mesmo. A partir

de  2013 o  Custo  Brasil  diminui.  Temos  motivos para comemorar,  pois  havia  uma

desindustrialização acontecendo. É claro, os custos de produzir no Brasil são muitos

altos. Concorrer com outros países em desenvolvimento, que têm incentivos, com

custos mais baixos do que o nosso, é muito difícil. Consciente disso, a Presidenta

resolver, então, baixar a conta de luz.

Deputado Duarte  Bechir,  a  Presidenta  Dilma está  baixando a  conta  de  luz.  Há

centenas  de  emendas,  Deputados  Rogério  Correia  e  Maria  Tereza  Lara,

apresentadas pelos partidos da Oposição para dificultar baixar a conta de luz da sua

casa,  consumidor,  que  está  nos  assistindo,  da  sua  empresa,  empresário,  para

diminuir custos dos produtos.

Então, em vez de ficarmos aqui discutindo o lixo que é a revista “Veja”, a escória

representada pelos artigos do Reinaldo Azevedo, vamos discutir o Brasil. Presidente,

vamos fazer  um referendo,  quem sabe a  Assembleia Legislativa não entre nesse

esforço de perguntar aos mineiros o que eles acham de diminuir a conta de luz de

todo o mundo, de cada brasileiro, das empresas brasileiras, para que Custo Brasil

diminua e que tenhamos condições de enfrentar a crise mundial. Ela é séria, profunda

e ainda vai durar muitos anos. Até agora, pela inteligência do governo do PT, pela

inteligência  dos  brasileiros,  temos  conseguido  enfrentar  e  passar,  não  de  todo

incólume, mas pelo menos estamos conseguindo enfrentá-la.

Agora, a Presidenta anunciou a construção de mais 1.400.000 casas, diminuindo o

custo  da  previdência  para  a  construção  de  moradia  popular.  Tudo  isso  é  muito

importante e realmente merece de todos nós esforço para dar certo.

Concluindo,  anuncio  que  depois  de  amanhã  estarei  no  Operador  Nacional  do

Sistema Elétrico - ONS -, no Rio de Janeiro, para falar sobre os lagos de hidrelétricas

no Brasil, que estão vazios, especialmente os de Minas Gerais, mais notadamente o

Lago de Furnas, que banha a minha querida Alfenas. Esta situação está trazendo
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muitos  prejuízos,  muita preocupação e muita  tristeza.  Quero ouvir  do Dr.  Hermes

Chipp, Presidente do ONS, o que vai acontecer daqui para frente. Nos próximos dias

comentarei  aqui  os  resultados  dessa  reunião  que  acontecerá  no  Rio  de  Janeiro

depois de amanhã. Em Janeiro, estarei na ANA e também em Furnas, debatendo o

mesmo assunto.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Corrêa) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da

próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  4.164/2012,  da

Comissão de Segurança Pública,  e 4.165 a 4.168/2012,  da Comissão de Direitos

Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública -  aprovação,  na 40ª Reunião

Ordinária, em 18/12/2012, dos Requerimentos nºs 4.016/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva; 4.030, 4.055 a 4.058, 4.097, 4.100 e 4.112 a 4.117/2012, da Comissão

de  Participação  Popular;  e  pelos  Deputados  Bruno  Siqueira  -  informando  sua

renúncia ao mandato a partir de 1º/1/2013, para assumir o cargo de Prefeito Municipal

de Juiz de Fora; e Carlin Moura - informando sua renúncia ao mandato a partir de

1º/1/2013,  para  assumir  o  cargo  de  Prefeito  Municipal  de  Contagem  (Ciente.

Publique-se.).

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Duarte Bechir.



2538
____________________________________________________________________________

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Fiz  nesta  Casa  um  pronunciamento  em  que  dei

conhecimento aos membros do Parlamento de determinada situação, em que pesem

os  erros  da  Petrobras  que  causaram  sérios  prejuízos  à  Nação  brasileira.  Ora,  o

Deputado Rogério Correia, que, após a nossa fala, na qualidade de Líder do partido,

poderia ter-se engajado comigo na busca da verdade, preferiu tratar o tema como se

fosse cinismo. Acho que, se há alguém cínico neste país a respeito dessa situação,

alguém que sempre disse que não sabia e que não viu, alguém que tem o domínio do

cinismo, esse é o ex-Presidente. Aliás, acho que ele tem um domínio muito grande do

cinismo.  As  coisas  aconteciam  no  andar  de  cima e  no andar  de  baixo,  mas  em

nenhuma situação ele trazia explicações para o povo.

Bem, expus verdades que podem até doer, mas, frente ao presente requerimento

de providências que estamos encaminhando, na posição de Líder, eu buscaria muito

mais  dar  uma resposta  a  essas  acusações  que  fazer  um  contraponto  com  mais

acusações. Acho, Deputado Romão, que, quando somos inquiridos sobre algo que

nos é contrário, não podemos de imediato atirar pedras para justificar aquilo que se

coloca contra nós. Foi isso o que vi nesta Casa após a minha fala.  Se algo está

errado, tem de ser apurado. Que se punam os culpados! Sobre esse Cerveró, que

ajudou nas negociações, indaguei se os senhores acham que ele está respondendo a

processo,  que  está  na  cadeia  ou  que  ganhou  um  presente.  Acertaram  os  que

disseram  que  ele  ganhou  um  presente,  porque  hoje  ele  ocupa  um  cargo  na  BR

Distribuidora.  Se  me  fosse  sugerido  pautar  um  assunto  para  que  buscassem

respostas depois, eu ficaria mais satisfeito, ficaria até mesmo contente por ter sido

dada uma resposta a uma indagação que fiz. Mas o que vi aqui foram só pedras em

sua fala, em que declinou até nomes de pessoas. O que vi foi que, ao invés de se dar

uma resposta à minha indagação, foram atiradas mais pedras em pessoas que nada

têm a ver com a nossa fala no dia de hoje.

Então, Sr. Presidente, creio que, se há algo errado, temos de buscar a solução. O

povo, quando escolhe seus representantes, o faz primeiramente na confiança que

tem  sob  aquele  parlamentar,  governador  ou  presidente.  E  nós,  como  agentes

públicos, temos de estar prontos para as respostas que a população busca sobre

aquilo que é colocado. Eu nunca deixei de atender a nenhuma solicitação, a nenhuma
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entrevista  que  qualquer  meio  de  comunicação  tenha  me  perguntado.  Sempre

respondi e pude discutir a situação, apresentando sempre a minha posição. O que vi

foram  acusações.  Ao  invés  de  acusações  sobre  baixar  a  conta  de  luz,  estão

colocando questões da Petrobras. Então, por que não falam em baixar a conta de

luz? Eu tenho uma resposta. O Senador Aécio Neves é autor do projeto que retira das

contas de luz praticamente 20% dos impostos, na retirada do PIS e do Cofins. Então,

ele  já  trouxe  para  Minas  Gerais,  já  deu  para  Minas  Gerais  o  exemplo  de

governabilidade, de honestidade, como eu disse, que são vistas, a todo momento, no

crescimento de Minas.

Antes de encerrar, digo que cinismo é daquele que omite a sua responsabilidade,

daquele que não quer discutir os fatos apresentados e se abriga debaixo da falácia,

dos contra-ataques, porque não tem a sua resposta clara, objetiva e verdadeira para

dar ao povo quando assim é esperado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - Requerimento do Deputado Gustavo

Corrêa em que solicita a retirada de tramitação do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei

nº 3.405/2012. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o substitutivo.

Questão de Ordem

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  na  sala  da  Maioria  estão

reunidos os Líderes para entendimentos sobre o PL nº 24. Dessa forma, solicito a V.

Exa. a suspensão dos trabalhos por alguns minutos, para que se pacifique o sentido

em que as Lideranças irão trabalhar.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  vai  suspender  a  reunião  por  15  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Estão  reabertos  os  nossos

trabalhos.
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Questão de Ordem

O  Deputado  Bosco  -  Agradeço  ao  Presidente,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.

Prometo  ser  bastante  breve,  Sr.  Presidente.  Gostaria  apenas  de  fazer  uma

manifestação, já que pela manhã não tive oportunidade de fazer a declaração de voto

do  Projeto  de  Lei  nº  3.461,  que  trata  da  composição  da  carga  horária  dos

profissionais da educação. Com esse projeto, os professores que lecionam 24 horas-

aula, a partir do próximo ano, passarão a ter direito a um terço da carga horária para

fazer seus trabalhos extraclasse. Essa regulamentação cria um novo momento na

atuação dos professores,  os  quais  passarão,  pela normatização,  a exercer  quatro

horas fora da escola e quatro horas dentro dela, podendo esse tempo fora da escola

ser de até seis horas, de acordo com suas solicitações de participações em cursos.

Sr.  Presidente,  encerrando,  gostaria  de  parabenizar  o  governo  do  Estado  e  a

Secretária de Educação, Ana Lúcia Gazzola, pela contribuição e colaboração nesses

avanços importantes que estamos registrando em prol dos profissionais da educação

e,  é  claro,  pela  contribuição  importante  desta  Casa  na  tramitação  desse  projeto,

através  do  nosso  Líder  nesta  Casa,  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  que

acompanhou o processo com o Sindicato e com a Oposição. Era isso o que tinha a

dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.587/2012, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões;  informa ao Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foram

apresentadas ao projeto oito emendas do Deputado Gilberto Abramo, que receberam

os nºs 1 a 8, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as

emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.587/2012

EMENDA Nº 1

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º:



2541
____________________________________________________________________________

“Art. 1º - (…)

I - 1 (um) cargo de Assessor I, padrão MP-36;”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir para o aperfeiçoamento

do projeto.

EMENDA Nº 2

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º:

“Art. 1º - (…)

I - 1 (um) cargo de Assessor II, padrão MP-38;”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir para o aperfeiçoamento

do projeto.

EMENDA Nº 3

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º:

“Art. 1º - (…)

I - 1 (um) cargo de Assessor III, padrão MP-40;”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir para o aperfeiçoamento

do projeto.

EMENDA Nº 4

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º:

“Art. 1º - (…)

I - 1 (um) cargo de Assessor IV, padrão MP-42;”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir para o aperfeiçoamento

do projeto.
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EMENDA Nº 5

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º:

“Art. 1º - (…)

I - 1 (um) cargo de Assessor Administrativo do PGJ, padrão MP-44;”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir para o aperfeiçoamento

do projeto.

EMENDA Nº 6

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º:

“Art. 1º - (…)

I - 1 (um) cargo de Superintendente, padrão MP-44;”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir para o aperfeiçoamento

do projeto.

EMENDA Nº 7

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º:

“Art. 1º - (…)

I - 1 (um) cargo de Coordenador I, padrão MP-42;”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir para o aperfeiçoamento

do projeto.

EMENDA Nº 8

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º:

“Art. 1º - (…)

I - 1 (um) cargo de Coordenador II, padrão MP-43;”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir para o aperfeiçoamento
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do projeto.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital  de convocação, e para a ordinária da mesma data,  às 14 horas,  com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/12/2012

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento de correspondências publicadas no “Diário do

Legislativo”,  nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Bernardo

Santana  de  Vasconcelos,  Deputado  Federal  (15/11/2012),  e  da  Sra.  Branca  de

Castilha  Souza  Cunha,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ouro  Branco

(30/11/2012). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Na fase de discussão, o relator, Deputado Duilio de Castro, retira o parecer

lido anteriormente do Projeto de Lei nº 3.419/2012, no 1º turno, e apresenta outro

parecer que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e

pela  rejeição do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de Constituição  e

Justiça,  que  é  aprovado.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e  a votação de proposições da Comissão.  Submetido a

votação,  é  aprovado  requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja
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realizada reunião de audiência pública desta Comissão para apurar notícia veiculada

no  Jornal  "Estado  de  Minas"  do  dia  26/11/2012  sobre  procedimentos  abusivos

praticados por empresas de telefonia celular na venda de serviços de valor agregado

aos  consumidores.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do  Deputado  Antônio

Júlio.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro - Vanderlei Miranda.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/12/2012

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Fabiano Tolentino, membros da supracitada Comissão. Está

presente também o Deputado Fred Costa. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a conhecer a situação das

obras do Aeroporto Internacional  Tancredo Neves,  em Confins, e apreciar  matéria

constante  na  pauta  e  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Danilo  Colares,

Superintendente de Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico,  representando  o  Governador  de  Estado;  Mário  Jorge  Fernandes  de

Oliveira,  Superintendente  da  Infraero  -  Regional  Sudeste;  Silvana  Nascimento,

Secretária  Adjunta  de  Turismo,  e  Laura  Barreto,  assessora  de  Gabinete,

representando o Sr. Agostinho Patrus Filho, Secretário de Estado de Turismo; Maria

Edwirges Madeira, Superintendente da Infraero - Aeroporto Internacional Trancredo

Neves  -  Confins;  Adair  Moreira  Júnior,  da  Superintendência  Regional  Sudeste  da

Infraero, e Luciana Sanglard, Coordenadora Metodológica do Aeroporto de Confins,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
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Deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.077/2012 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Fabiano Tolentino). Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.517/2012 , que recebeu parecer por

sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada um  por  sua vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 3.838 e 3.853/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, com conjunto com a Comissão

de Saúde, com a finalidade de debater formas de combate ao sedentarismo; Rogério

Correia em que solicita a realização de reunião de audiência pública da Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude com a finalidade de debater e buscar esclarecimentos do

governo  do  Estado  sobre  as  irregularidades  na  contratação  do  escritório  de

arquitetura responsável pelo projeto de reforma do Mineirão, apontadas pela Justiça

Federal;  e  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  em  que  solicita  seja

apresentada a emenda ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 , para o exercício de

2013,  com  a  numeração  provisória  105,  e  as  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.471/2012,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2013, com numeração provisória 69, 70 e 71, de

autoria da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, anexas a este requerimento.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Gustavo Perrella - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 4/12/2012

Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Vanderlei Miranda, Célio Moreira e Doutor Wilson Batista, membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposição da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no Diário do Legislativo na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr.

Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  (13/11/12).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Lamac,

em que solicitam seja encaminhado à Secretaria Estadual de Educação pedido de

providência para a instalação de cursos profissionalizantes para alunos do ensino

médio do Município de Coronel  Fabriciano; em que solicitam seja encaminhado a

Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providência para a instalação de um

centro  de  internação  de  menores  infratores  na  região  do  Vale  do  Aço;  em  que

solicitam  seja  encaminhado  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providência para a instalação de Batalhão da Polícia Militar no Município de Coronel

Fabriciano; em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa

Social pedido de providência para a instalação de Delegacia Regional de Polícia Civil

em Coronel Fabriciano, e para que seja ampliado o serviço de inteligência da Polícia

Civil,  alcançando  o  interior  do  Estado;  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao
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Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  providência  para a

instalação  de  outra  vara  criminal  na  Comarca  de  Coronel  Fabriciano;  em  que

solicitam sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à

Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  24ª

Reunião  Extraordinária  da  Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack,

constando a fala de Robson Cícero de Morais, e pedidos de providências para que

analisem a possibilidade de firmarem convênio com a Comunidade Terapêutica Monte

Sinai, sediada em Timóteo, para repasse de recursos que garantam a continuação

dos  trabalhos  desenvolvidos  na  recuperação  de  usuários  de  “crack”  naquele

Município;  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack à Central de Flagrantes - Cefalg -, de Belo Horizonte, para

conhecer  o  trabalho  desenvolvido  pelo  órgão,  especialmente  no  que  tange  aos

flagrantes envolvendo usuários de drogas; da Deputada Liza Prado e dos Deputados

Vanderlei  Miranda,  Doutor Wilson Batista e Célio  Moreira em que solicitam sejam

apresentadas emendas ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que dispõe sobre a revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 - , para o exercício de

2013.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Célio Moreira - Vanderlei Miranda.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2012

Às 10h15min,  comparecem na Igreja Príncipe da Paz,  os  Deputados Adalclever

Lopes e Anselmo José Domingos, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Vanderlei Miranda. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
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expansão das linhas de metrô e a integração do transporte público coletivo em Belo

Horizonte, pela BHTRANS e o Sistema Integrado da Região Metropolitana gerido pelo

DER-MG e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Mônica  Siebler,  Assessora  de

Diretoria  representando  Rubens  Lessa  de  Carvalho,  Presidente  do  Sindicato  das

Empresas de Transporte de Passageiros  Metropolitano;  e  os  Srs.  Edilson Salatiel

Lopes,  Chefe  do  Núcleo  de  Transporte  Fretado  representando  José Elcio  Santos

Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  Afonso  Carneiro  Filho,  Assessor  da

Superintendência  de  Trens  Urbanos  representando  Nilson  Tadeu  Ramos  Nunes,

Superintendente de Trens Urbanos de Belo Horizonte da Companhia Brasileira de

Trens  Urbanos;  Tomás  Alexandre  Ahougi,  Assessor  de  Relações  Metropolitanas

representando  Ramon  Victor  Cesar,  Diretor-Presidente  da  BHTRANS;  e  Sérgio

Cordeiro, Técnico em Transporte representando Iracy de Assis Cunha, Presidente do

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Vanderlei  Miranda,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente - Fred Costa.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 12/12/2012

Às  10h3min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Carlin

Moura e  Neilando Pimenta,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da
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reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  são  aprovados  no  2º  turno,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação,  na  forma  do  vencido  em  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  186/2011

(relator:  Deputado  Carlin  Moura)  e  746/2011,  este  com  a  Emenda  nº  1  (relator:

Deputado  Neilando  Pimenta).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.897, 3.898, 3.901, 3.932, 3.935, 3.939, 3.940, 3.944, 3.947 a

3.955, 3.957, 3.974, 3.985 e 4.012/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

2.976, 3.430, 3.438, 3.439 e 3.473/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos da

Deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  com vistas  a  debater  a  construção de novo prédio para abrigar  a  Escola

Estadual Joaquim Eliziário da Silva, no Bairro Águas Claras, no Município de Santana

do Paraíso; do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a situação dos profissionais da educação efetivados

através da Lei Complementar nº 100, de 2007, tendo em vista o ajuizamento da Adin

nº  4.876,  pela  Procuradoria  Geral  da  República;  e  da  Comissão  de  Participação

Popular em que solicita, atendendo à proposta de Ação Legislativa nº 1.829/2012,

seja realizada reunião de audiência pública com vistas a debater o funcionamento dos

Centros Vocacionais Tecnológicos e dos Telecentros  e o seu aproveitamento para

estabelecer a Rede Uaitec. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Fred

Costa.  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

desconvoca as reuniões de hoje às 15 e 19 horas, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2012.

Bosco, Presidente - Pompílio Canavez - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 10h53min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Marques  Abreu,  Elismar  Prado  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o

Deputado  Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Wilson

Batista,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Marques Abreu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina apreciar matéria constante na pauta e a discutir e

votar  proposição da Comissão.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.037/2012 na

forma do Substitutivo nº1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Elismar Prado), e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.399/2012 com a

Emenda nº  1,  da  Comissão de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Elismar

Prado). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.960  e

4.010/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em

que  solicita  seja  realizada  visita  ao  Instituto  Nacional  de  Telecomunicações,  no

Município de Santa Rita do Sapucaí, com o objetivo de conhecer as instalações do

Centro  de  Desenvolvimento  e  Transferência  de  Tecnologia  Assistiva;  Sargento

Rodrigues  em que solicita  seja  formulada manifestação de  aplauso aos alunos  e
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professores dos cursos destinados à capacitação de trabalhadores com deficiência

auditiva  e  visual.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Luzia Ferreira e

Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada por indicação da

Liderança do BTR) e o Deputado Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Henrique, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 3.331/2012, do qual designou como relatora a Deputada Ana

Maria Resende . Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão e  votação,  é  aprovado o  Parecer  de  Redação Final  do

Projeto  de  Lei  nº  3.331/2012.  Suspende-se  a  reunião.  Reabertos  os  trabalhos,

registra-se  a  presença  dos  Deputados  Lafayette  de  Andrada,  Bosco  e  Leonardo

Moreira(substituindo o Deputado Deiró Marra por indicação da Liderança do BTR). O

Presidente, Deputado Lafayette de Andrada declara aberta a reunião, desconvoca as

reuniões  extraordinárias  de  logo  mais  às  20h30min  e  de  amanhã  às  9h30m  e

convoca-os  para  a  reunião  extraordinária  de  amanhã  às  10h30min,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses - Gilberto Abramo.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM



2552
____________________________________________________________________________

12/12/2012

Às 16h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Glaycon Franco e Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.623/2012 (Deputado Glaycon

Franco); 3.621/2012 (Deputado Luiz Henrique); 3.622, 3.625 e 3.627/2012 (Deputado

Gustavo Valadares) e 3.624/2012 (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da

2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado o parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.531/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André

Quintão).  O  Projeto  de  Lei  nº  3.311/2012  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento  do  Deputado  André  Quintão,  aprovado pela  Comissão.  Retira-se da

reunião o Deputado André Quintão. Registra-se a presença do Deputado Pompílio

Canavez (substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do PT).

Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres

concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

1.651 e 2.435/2011 e 3.498/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada

Rosângela Reis; leitores: Deputado Glaycon Franco, no caso do primeiro parecer, e

Deputado Sebastião Costa, no caso dos demais); 1.871/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Pompílio Canavez, em virtude de redistribuição) e 3.625/2012

com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Gustavo Valadares; leitor: Deputado

Glaycon  Franco).  O  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  1.725/2011  deixa  de  ser

apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental formulada

pelo relator, Deputado Luiz Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares - Glaycon Franco - André Quintão

- Duarte Bechir.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/12/2012

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte  Bechir,  Célio  Moreira  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Hely Tarqüínio, Antônio Carlos

Arantes,  Dinis  Pinheiro,  Arlen  Santiago  e  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

denúncias de supressão cultural, ausência de garantia de direitos básicos, violência

física e psicológica, desnutrição, falta de segurança, entre outros problemas sofridos

pelos  índios  guarani-kaiowás.  A Presidência interrompe os trabalhos ordinários  da

reunião para ouvir as Sras. Nádia Heusi Silveira, Assessora da Presidência da Funai,

e Alda Silva, liderança indígena guarani-kaiowá;  e os Srs. Tonico Benites,  Getúlio

Juca, Eliseu Lopes, Oriel  Benites, Dionizio Gonçalves e Genito Gomes, lideranças

indígenas guarani-kaiowás; Spency Kmitta Pimentel,  pesquisador; Jean Carbonera,

Presidente  da  Organização  Advogados  sem  Fronteiras;  e  Marco  Paulo  Fróes

Schettino,  perito  antropólogo,  representando  Marcos  Homero  Ferreira  Lima,

antropólogo do Ministério  Público  Federal  em  Mato  Grosso  do Sul,  os  quais  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É aprovado
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relatório de visita ao Crea-MG, realizada em 10/12/2012. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo em que

solicita sejam encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria-Geral

de Justiça do TJMG as notas taquigráficas da 37ª Reunião Ordinária da Comissão de

Direitos  Humanos,  com vistas  a discutir  denúncias  sobre o uso indiscriminado de

agrotóxicos no Município de Unaí e em outras regiões de Minas Gerais, bem como

sobre a criminalização de militantes vinculados a movimentos ambientais;  e sejam

encaminhados pedidos de providências a esses órgãos, para que sejam apuradas as

denúncias de conduta indevida imputadas ao Juízo de Unaí e analisadas as decisões

proferidas acerca do caso em primeira e segunda instâncias; seja encaminhado às

autoridades e órgãos que menciona o relatório  de visita  da Comissão de Direitos

Humanos  ao  Crea-MG,  realizada  em  10/12/2012,  que  teve  o  propósito  de

acompanhar  o  ato  público  em  protesto  contra  o  ferimento  e  o  assassinato  de

trabalhadores rurais sem terra na Fazenda Nova Alegria, no Município de Felisburgo;

sejam  encaminhados  os  documentos  e  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos ao Sr. Gilmar Mendes, Ministro do

Supremo Tribunal Federal, para conhecimento, e ao Conselho Nacional de Justiça,

para que tome a providência de averiguar eventual  morosidade no julgamento do

mandado  de  segurança  que  gerou  a  suspensão  dos  efeitos  da  demarcação

administrativa da terra indígena arroio-korá, anteriormente concedida por decreto do

Presidente da República; sejam encaminhados aos Deputados Federais e Senadores

por Minas Gerais as notas taquigráficas da 39ª Reunião Extraordinária da Comissão

de Direitos Humanos e pedido de providências para que se empenhem na avaliação

da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  215,  que  transfere  para  o  Congresso

Nacional a competência de demarcar as terras indígenas, uma vez que tal proposta

atinge os interesses e direitos das comunidades originais; sejam encaminhadas ao

Ministério  da  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Direitos Humanos e pedido de providência para que amplie a presença

da  Força  Nacional  na  região  onde  estão  as  aldeias  e  famílias  das  comunidades

guarani-kaiowás no Mato Grosso do Sul; sejam encaminhadas as notas taquigráficas

da 39ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos à Presidência da
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República, ao Governo do Mato Grosso do Sul,  às Polícias Militar e Civil  do Mato

Grosso do Sul, à Polícia Federal em Brasília, à Polícia Federal no Mato Grosso do

Sul, à Fundação Nacional do Índio, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao

Ministério Público Federal e Estadual do Mato Grosso do Sul, ao Conselho Indígena

Missionário, à organização Advogados sem Fronteiras, à Defensoria Pública da União

no Mato Grosso do Sul, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, à Ministra da

Casa Civil, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, ao

Deputado Estadual  Pedro Kemp,  ao  Desembargador  Gercino José da Silva Filho,

Ouvidor Agrário Nacional, e ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul;  sejam

encaminhados à Secretaria  de Direitos  Humanos da Presidência da  República  as

notas taquigráficas da 39ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos

e  pedido  de  providências  para  incluir  no  Programa  Nacional  de  Proteção  aos

Defensores de Direitos Humanos, mediante a constituição de uma força-tarefa, os

indígenas guarani-kaiowás  que estiverem ameaçados por  fazendeiros  e  jagunços;

sejam encaminhados as notas taquigráficas e o registro em vídeo da 39ª Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  às  lideranças  indígenas  que

participaram da referida reunião.  Cumprida  a finalidade da reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas

Gerais - Crea-MG, Belo Horizonte

Apresentação

No dia 10/12/2012, das 14h às 16h30min, a Comissão de Direitos Humanos visitou

o  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  de  Minas  Gerais  -

Crea-MG.  Requerida  pelo  Deputado  Durval  Ângelo,  a  visita  teve  o  propósito  de

acompanhar o ato público em protesto contra o assassinato de 5 trabalhadores rurais

e o ferimento de mais 12 na Fazenda Nova Alegria, Município de Felisburgo.
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Estiveram  presentes  o  Deputado  Durval  Ângelo,  Presidente  da  Comissão  de

Direitos  Humanos  da  ALMG,  o  Deputado  Rogério  Correia,  a  Deputada  Federal

Margarida Salomão, o Deputado Federal Padre João, o Vereador Adriano Ventura, da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, João Pedro Stédile, Membro da Coordenação

Nacional do MST, José Maria Rabelo, Membro da Executiva Nacional do PDT, Frei

Gilvander Luís Moreira, Assessor de Comunicação da Comissão Pastoral da Terra,

Afonso  Henrique  de  Miranda  Teixeira,  Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do

Centro de Apoio Operacional  das Promotorias  de Justiça de Conflitos  Agrários do

Ministério  Público  do  Estado,  e  Hélio  Rabelo,  Secretário  de  Estado  do  Trabalho.

Também compareceram várias  famílias camponesas de Felisburgo,  instituições da

sociedade civil e partidos políticos.

Relato

No Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Comissão se apresentou à sede do

Crea-MG às 14  horas.  Logo após,  iniciou-se o ato.  Muitos  oradores  exigiram, da

Justiça Federal, sentenças que respeitem os direitos dos posseiros pela terra onde

vivem  e  trabalham,  com  base  no  sentido  social  da  propriedade,  previsto

constitucionalmente. Reivindicaram também, da Justiça Estadual, seja condenado o

suposto mandante do massacre de Felisburgo.

As mortes  aconteceram no dia  20/11/2004.  O empresário e latifundiário  Adriano

Chafik,  até  hoje  em  liberdade,  teria  chefiado  em  pessoa  o  ataque  de

aproximadamente 17 jagunços armados ao acampamento Terra Prometida, localizado

na  Fazenda  Nova  Alegria,  zona  rural  de  Felisburgo,  Vale  do  Jequitinhonha.  O

julgamento, desaforado para ficar a salvo de pressões locais, será realizado em Belo

Horizonte, no dia 17/1/2013.

Cabe destaque aos pronunciamentos de João Pedro Stédile, que inseriu a luta pela

reforma agrária no quadro geral da conjuntura política nacional e afirmou ser a busca

por justiça no massacre de Felisburgo uma questão de honra para a recuperação da

dignidade das famílias vitimadas e frisou: “Desde 1500, cada vez que a luta pela terra

avança  no  Brasil,  as  classes  dominantes  utilizam  a  forma  mais  truculenta  para

quebrar o avanço da luta popular”.

Também  falou  uma sobrevivente  da  chacina,  Maria  Gomes  Soares,  a  Eni,  que
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deixou  seu  testemunho:  “Me  lembro  que  a  chuva  lavou  o  sangue  dos  meus

companheiros. Eles não se contentaram em matar; queimaram a escola, a biblioteca,

os barracos. Depois de tanto tempo, ninguém foi indenizado. Os responsáveis estão

em liberdade. Os órfãos sofrem injustiças por parte do Adriano Chafik e do governo

do Estado, que não fez nada. E os pistoleiros nos rondam, ameaçando.”

Finda a primeira fase do evento, em recinto fechado, os parlamentares e demais

participantes  se  deslocaram  em  caminhada  até  a  Justiça  Federal.  Lá  chegando,

adentraram  o  saguão  do  prédio  para  reiterarem  os  mesmos  pleitos.  Segundo  o

Deputado Durval Ângelo, “a justiça tem servido ao latifundiário, ao agronegócio; tem

sido a justiça da injustiça”. Disse, ainda, que “os trabalhadores rurais estão cansados

e  precisam  do  Poder  Judiciário  para  acabarem  definitivamente  com  tantos

massacres”. Para o Deputado Rogério Correia, “já se sabe o culpado, réu confesso, e

até hoje ele não foi julgado”, lembrando a seguir o importante papel desempenhado

pela Comissão de Direitos Humanos na luta por justiça.

Conclusão

Encerrada  a  manifestação,  o  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,

seguindo a lógica das sucessivas iniciativas da ALMG referentes ao contencioso de

Felisburgo, reafirmou sua disposição de acompanhar e respaldar o movimento pela

punição  dos  culpados  e  pela  indenização  às  famílias  vitimadas,  bem  como pela

regularização  das  terras  ocupadas,  que  já  teria  sido  contemplada  em  decreto

presidencial, mas segue embargada na Justiça. Anunciou, por fim, o pedido para que

a TV Assembleia faça a cobertura do julgamento no dia 17/1/2013 e produza uma

reportagem a respeito.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Fabiano  Tolentino,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  Hely  Tarqüínio
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(substituindo a Deputada Liza Prado, por indicação da Liderança do Bloco Avança

Minas)  e  Sebastião  Costa  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria  Resende,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio

Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 2.669/2011, no 2º turno, do qual designou como relator o Deputado

Hely Tarqüínio. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 2º

turno,  do Projeto de Lei  nº  2.669/2011 na forma do vencido  em 1º turno (relator:

Deputado Hely Tarqüínio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Romel Anízio.

ATA DA 8ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Às 9h54min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Antônio Júlio, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros

da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o Deputado Antônio Carlos

Arantes, membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do

Art.  204 do Regimento Interno.  Está presente,  também, o Deputado Lafayette  de

Andrada.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
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proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.474/2012 (relator:  Deputado Zé

Maia).  Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência  agradece a presença dos

parlamentares,  desconvoca  a  reunião  na  mesma data,  às  18  horas,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Carlos Mosconi - Pompílio Canavez - Tiago Ulisses.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Às 10h33min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Gilberto  Abramo  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto

Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projeto de Lei nº 3.474/2012; Projetos de Resolução nºs,

3.558 a 3.568/2012 (Deputado Gilberto Abramo); Projetos de Resolução nºs 3.569,

3.570, 3.571/2012 e Projetos de Lei  nºs 2.284, 2.908, 2.953,  3.425, 3.515,  3.517,

3.518  e  3.371/2012  (Deputado  Tiago  Ulisses).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.474/2012. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os Projetos de Resolução nºs 3.558 a 3.571/2012 e os Projetos

de  Lei  nºs  2.284,  2.908,  2.953,  3.425,  3.515,  3.517,  3.518  e  3.371/2012,  que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para as  reuniões extraordinárias de hoje,  às 14h30min e às 20h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Bosco - Ana Maria Resende.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Gustavo  Corrêa,  Rogério  Correia,  Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o

Deputado Zé Maia, da Liderança do BTR) e Anselmo José Domingos (substituindo o

Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir  e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 17h49min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Gustavo  Corrêa,  Lafayette  de  Andrada  e  Ana  Maria  Resende,(substituindo,

respectivamente,  os  Deputados  Zé  Maia  e  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da

Liderança do BTR), Anselmo José Domingos (substituindo o Deputado Romel Anízio,

por indicação da Liderança do BAM). Está presente, também, o Deputado Gustavo

Valadares. O Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, prorroga os trabalhos da

Comissão por até duas horas. Suspende-se a reunião. Às 19h11min são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, João Vítor Xavier, Gustavo Corrêa

e Rogério Correia. Está presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei

nºs 1.639 e 1.023/2011 e 3.507, 3.540 e 3.587/2012 são retirados da pauta, o primeiro

por  haver  sido  apreciado  em  reunião  anterior  e  os  demais  por  não  cumprirem

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
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sua  vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.461/2012 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno; e 3.500/2012 na

forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Zé Maia). Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Resolução nºs 3.558 a 3.571/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  desconvoca  a  reunião

extraordinária  de  hoje,  às  20  horas,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  as

reuniões  extraordinárias  dos  dias  17,  18  e  19/12/2012,  às  10,  14  e  20  horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Pompílio Canavez - Carlos Mosconi.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende  (substituindo  ao  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  por  indicação  da

Liderança do BTR), Gilberto Abramo e Bosco, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  Deputada  Ana  Maria

Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  a

Deputada  e  o  Deputado  citados  a  seguir:  Projeto  de  Resolução  nº  3.628/2012;

Projetos de Lei nºs 78, 877, 1.505, 2.253, 2.352/2011 e 2.782/2012 (Deputada Ana

Maria Resende); Projetos de Lei nºs 1.369, 2.789, 2.819, 2.869, 2.960, 2.961, 3.004 e

3.606/2012  (Deputado  Bosco).  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 3.628/2012 e dos
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Projetos de Lei nºs 78, 877, 1.369, 1.505, 2.253, 2.352/2011 e 2.782, 2.789, 2.819,

2.869, 2.960, 2.961, 3.004 e 3.606/2012. Suspende-se a reunião. Às 18h4min, com a

presença  dos  Deputados  Gilberto  Abramo,  Bosco  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  são

reabertos  os  trabalhos.  O  Presidente,  Deputado  Gilberto  Abramo,  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  e  728  e  1.554/2011  (Deputado

Bosco); 2.093/2011 e 3.226/2012 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 728, 1.554, 2.093/2011 e 3.226/2012. O Presidente prorroga a

reunião por mais duas horas e suspende os trabalhos. Às 18h59min, são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputados Lafayette de Andrada,  Sebastião Costa

(substituindo o Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BTR) e Bosco.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº

1.639/2011, do qual designou como relator o Deputado Sebastião Costa. Colocado

em discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

1.639/2011. Suspende-se a reunião. Ás 19h29min, são reabertos os trabalhos com a

presença  dos  Deputados  Lafayette  de  Andrada,  Sebastião  Costa  (substituindo  o

Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BTR) e Gilberto Abramo. O

Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, desconvoca a reunião das 20h30min,

convoca os membros da Comissão para as extraordinárias de segunda-feira, dia 17,

às 9h30min e às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Glaycon Franco - Bosco.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Carlos  Mosconi  e Neider  Moreira,  membros da  supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se
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destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento

do  Projeto  de  Lei  nº  2.811/2012,  no  2º  turno,  do  qual  designou  como relatora  a

Deputada  Luzia  Ferreira.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. A Presidência informa que o Projeto de Lei nº 2.318/2011, no

2º  turno,  é  retirado  de  pauta  por  ter  sido  apreciado  em  reunião  anterior.  Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer para o 2º Turno do Projeto de Lei nº

2.811/2012 na  forma do  vencido  em  1º  turno  (relatora:  Deputada  Luzia  Ferreira).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Neider  Moreira  -  Doutor  Wilson

Batista.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/12/2012

Às 9h45min, comparece no Ginásio do Município de São João da Ponte o Deputado

Durval  Ângelo,  membro da supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater o acirramento de conflitos agrários na área do Quilombo

Brejo  dos  Crioulos,  com  violações  dos  direitos  fundamentais  dos  moradores  e

iminência  de  graves  danos.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ana  Cláudia  da  Silva  Alexandre,  Defensora  Pública  e

Coordenadora da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Sócio-

Ambientais; e os Srs. Padre João, Deputado Federal; Afonso Henrique de Miranda

Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários; Élcio Pacheco, Membro da Comisão de

Direitos  Humanos  da  OAB-MG;  Paulo  Roberto  Faccion,  Membro  da  Comissão

Pastoral  da  Terra  em  Montes  Claros;  José  Carlos  Oliveira  Neto,  Presidente  da
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Associação Quilombola Brejo dos Crioulos; André Almeida de Moura, Advogado do

Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, representando a Sra.

Maria Emília da Silva, Coordenadora do Programa de Proteção aos Defensores de

Direitos Humanos do Instituto DH - Promoção e Intervenção em Direitos Humanos;

Maj.  PM Edvar de Souza Santos,  Comandante do 30ª  Batalhão da Polícia Militar;

Raimundo Nonato Gonçalves, Delegado Regional da Polícia Civil de Januária, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente  tece  suas  considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Bosco  e  Glaycon  Franco  (substituindo  o  Deputado  Deiró  Marra,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 186, 272, 746, 897, 2.318/2011 e 3.152/2012 (Deputado

Glaycon Franco); 3.250, 3.251, 3.392, 3.452, 3.522, 3.527 e 3.538/2012 (Deputado

Bosco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 186, 272, 746, 897, 2.318/2011 e 3.152, 3.250, 3.251,
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3.392,  3.452,  3.522,  3.527  e  3.538/2012.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão  para  as  reuniões  extraordinárias  de  logo  mais,  às  14h30min  e  às

20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique - Gustavo Valadares.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo Corrêa e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  retira-se  da  reunião.  Verificada  a  inexistência  de

quórum,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Carlos Mosconi (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da

Liderança do BTR) e Pompílio Canavez (substituindo o Deputado Ulysses Gomes,

por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira

e  Orçamentária.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,
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declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 3.471/2012 (Deputado Zé Maia) e 3.472/2012 (Deputado Gustavo

Perrella)  em turno único.  Suspende-se  a  reunião.  Às  15h43min  são reabertos  os

trabalhos com a presença dos Deputado Zé Maia, Gustavo Perrella, Romel Anízio e

Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário.  O  Presidente  determina  a  distribuição  em  avulso  do  parecer  do  qual  é

relator, que conclui pela aprovação em turno único, do Projeto de Lei nº 3.471/2012

com as Emendas nºs 1 a 13, 25 a 39, 43 a 45, 47 a 57, 67 a 78, 80 a 87, 91 a 94, 116

a 118, 155, 191 a 241, 243 a 252, 255 a 274, 282, 284 a 288, 291 a 300, 306, 310,

311, 313 a 316, 320 a 338, 345 a 355, 357 a 370, 372 a 382, 385 a 388, 400 a 411,

414, 418 a 424, 426 a 431, 441 a 470, 486 a 523, 528, 599 a 604, 611 a 618, 649 a

655, 660 a 669, 676, 693 a 700 apresentadas por parlamentares; com as Emendas

nºs 524, 529 a 534, 536 a 555, 558 a 564, 566, 567, 572 a 575, 578 a 587, 596 e 597

apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 14, 15, 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63, 79, 88, 89, 90, 95 a 99, 106, 114,

115, 242, 253, 275 a 277, 279, 280, 281, 289, 290, 301, 304, 305, 307, 308, 309, 312,

317, 318, 319, 339, 340 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413, 415 a 417, 425,

432, 434, 439, 525 a 527, 535 a 557, 562, 565, 568, 569 a 571, 576, 577, 580, 588 a

595, 598, 605, 606, 609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689, 691 e 692 e as

Emendas  nºs  701  a  804  apresentadas  ao  final  do  parecer;  e  pela  rejeição  das

Emendas nºs 17, 19a 24, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 100 a 105, 107 a 113, 254, 278, 302,

303, 371, 389, 390, 396 a 399, 433, 435 a 438, 440, 471 a 485, 607, 608, 619 a 633,

635, 637, 638, 640 a 647, 656, 658 a 675, 677, 679 a 685, 687 a 690; e do parecer

que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.472/2012 com as Emendas nºs 35

e 39 apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 82 a 86, 89, 90, 93, 98,

101, 107 a 120, 122, 124, 125, 129, 134 a 137, 139 a 144, 146, 149 a 159 e 161
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apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Subemendas n° 1 às

Emendas n° 1, 3, 14, 17, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 40 , 42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60, 64, 68,

75, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106, 121, 123, 126 a 128, 130, 132, 133,

138, 145, 147, 148 e 160 e com as Emendas nºs 163 a 258 apresentadas ao final do

parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 8 a 13, 15, 24, 25, 27 a 32, 43, 48, 52,

62, 67, 69 a 71, 73, 76 a 78, 80 e 81 (relator: Deputado Gustavo Perrella). Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

desconvoca a reunião de hoje às 20 horas, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião conjunta, hoje às 21h45min, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses - Gustavo Perrella - Romel

Anízio.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/12/2012

Às  14h15min,  comparecem na Sala das  Comissões os  Deputados Durval  Ângelo,

Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  Deputado  Paulo  Lamac,  por

indicação da Liderança do PT),  membros da supracitada Comissão.  Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada e  a  subscreve.  A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir a escolta de presos no Estado, os recentes

atentados a Agentes de Segurança Penitenciários e as medidas adotadas com relação

aos Agentes vitimados. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  os  Srs.  Murilo  Andrade  de  Oliveira,  Subsecretário  de  Administração  Prisional;

André Luiz Teixeira Mourão, Superintendente de Segurança Prisional; Adeilton de Souza

Rocha,  Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciários;  Wandrew

Schewenck de Assis, Agente de Segurança Penitenciário; e Adílio Veríssimo Altair, ex-

Agente  de  Segurança  Penitenciário,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.

Registra-se  a  presença  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  Deputado  Adalclever

Lopes.  A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,  autor do
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requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Registra-se  a

presença dos Deputados Paulo Lamac e Pompílio Canavez. A Presidência retoma os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É aprovado o

relatório  da  visita  realizada  à  Faculdade  de  Direito  da  UFMG  em  13/12/2012.

Submetidos  a votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados os  requerimentos  dos

Deputados Sargento Rodrigues e Durval Ângelo em que solicitam seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  discutir  denúncias  sobre  assédio  moral,  assédio  sexual,

tentativa de estupro, abuso de autoridade e outros desvios de conduta supostamente

praticados pelo Sr. Murilo Pereira da Silva quando Diretor do presídio de Caeté; Durval

Ângelo (5) em que solicita seja encaminhado o relatório de visita à Faculdade de Direito

da  UFMG, em 13/12/2012,  cujo  objetivo  foi  participar  da homenagem ao Sr.  Sérgio

Miranda, falecido no dia 26/12/2012, aos órgãos, instituições, entidades e autoridades

que menciona, para conhecimento; sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 40ª

Reunião Extraordinária desta Comissão aos órgãos e entidades que menciona,  para

conhecimento; seja encaminhado ao Ministério da Justiça e à Secretaria Nacional de

Igualdade  Racial  pedido  de  providências  para  que  enviem  a  Força  Nacional  de

Segurança à região de Brejo dos Crioulos, no Município de São João da Ponte, em

razão  do  acirramento  dos  conflitos  agrários  entre  fazendeiros  e  a  comunidade

quilombola na região; sejam encaminhados à Corregedoria Geral do Ministério Público

as  notas  taquigráficas  da  40ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão  e  pedido  de

providências para apuração de possível  desvio  de conduta funcional  da Sra.  Valéria

Fernandes Andrade, Promotora de Justiça da Comarca de São João da Ponte, a quem

se  imputa  posicionamento  funcional  sistematicamente  contrário  aos  quilombolas  da

Comunidade Brejo  dos  Crioulos  nos  processos  judiciais  em que  eles  têm interesse

jurídico; sejam encaminhados à Superintendência do Incra em Minas Gerais as notas

taquigráficas da 40ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências

para adoção de medidas urgentes para o ressarcimento de 40 famílias que ocupam

irregularmente  terras  quilombolas  localizadas  na  região  de  Brejo  dos  Crioulos,  no

Município  de  São  João  da  Ponte;  Sargento  Rodrigues  (4)  em  que  solicita  sejam
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encaminhados ao Secretário de Estado de Defesa Social informações sobre supostas

ameaças  de  rebelião  no  presídio  do  Município  de  São  João  del-Rei  e  pedido  de

providências para reforçar a segurança dessa unidade prisional; seja encaminhado ao

Subsecretário  de  Administração  Prisional  pedido  de  providências  para  que  sejam

destinados recursos para o treinamento de Agentes Penitenciários e Socioeducativos,

com carga horária e métodos adequados e compatíveis com as suas funções, como

condição  básica  do  exercício  de  suas  tarefas;  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para  obter  esclarecimentos  sobre  suposto abuso  de autoridade,  excesso de

poder e violação de direitos humanos supostamente praticados pelo Ten-Cel. PM Flávio

Cristino Pires, Comandante do 31º BPM, contra o 3º-Sgt. PM Valdiney Damião Rocha

Dias;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre

denúncia de que Coronéis da Polícia Militar, integrantes da Comissão de Promoção de

Oficiais, teriam praticado atos de nepotismo para privilegiar irmãos quanto a promoções;

Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Paulo Lamac em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública para discutir denúncia de irregularidades nos critérios e

nos sorteios das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Belo

Horizonte;  Rogério  Correia  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública em Conceição do Mato Dentro para debater as denúncias sobre os danos aos

direitos humanos causados pela atividade mineradora no Município, bem como sobre a

situação  em que  se  encontram os  quilombolas  da  região;  sejam encaminhados  ao

Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,  ao  Conselho  Municipal  de  Habitação  e  ao

Presidente da Urbel pedidos de providências para a suspensão da entrega das unidades

habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida relativas ao sorteio realizado no dia

14/12/2012; a reedição da Resolução nº 27, do Conselho Municipal de Habitação, de

modo  a  atender  integralmente  aos  critérios  já  previstos  em  lei;  e  a  garantia  de

participação do Movimento de Moradias de Belo Horizonte na indicação e na verificação

dos  nomes  e  das  famílias  beneficiadas;  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social e ao Secretário

Adjunto  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com vistas  à  disponibilização  de

cadeira de rodas e ao pagamento da indenização devida a Wandrew Schewenck de

Assis, ferido durante escolta de presos no fórum de Sete Lagoas. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Auditório da Faculdade de Direito da UFMG,

Av. João Pinheiro, 100, Centro, Belo Horizonte

Apresentação

No dia 13/12/2012, às 19 horas, a Comissão de Direitos Humanos compareceu à

Faculdade  de  Direito  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais.  Requerida  pelo

Deputado Durval Ângelo, a visita teve o propósito de acompanhar o ato público em

homenagem  a  Sérgio  Miranda,  ex-Vereador  de  Belo  Horizonte  e  ex-Deputado

Federal, falecido em 26 do último novembro, aos 65 anos.

Estiveram  no  evento  o  Deputado  Durval  Ângelo,  Presidente  da  Comissão  de

Direitos  Humanos  da  ALMG,  o  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  representando  o

Presidente da ALMG, Deputado Dinis Pinheiro, e o Deputado Rogério Correia.

Compareceram, ainda, além de Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito e Antônio

Brito, respectivamente viúva e irmão de Sérgio Miranda, a Deputada Federal Jandira

Feghali, representando a Câmara dos Deputados, o Vereador José Tarcísio Caixeta,

representado a Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Marília Campos, Prefeita de

Contagem.

Participaram  também  José  Reinaldo  de  Carvalho,  representando  o  Partido

Comunista do Brasil, o Deputado Júlio Delgado, representando o Partido Socialista

Brasileiro,  Patrus  Ananias,  ex-Ministro  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à

Fome, José Maria Rabelo, do Partido Democrático Trabalhista, Vanderlei Martini, do

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, e a Deputada Jô Moraes.

Por  fim,  fizeram-se presentes as Brigadas Populares,  o Movimento Pró-Frente -

MPF  -,  o  PCB,  o  PCR,  o  PSOL,  a  Refundação  Comunista,  a  Central  dos

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Nova Central Sindical dos Trabalhadores,

o  Centro  Acadêmico  Afonso  Arinos  e  inúmeros  outros  movimentos,  instituições  e
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entidades representativas das sociedades civil e política.

Relato

A Comissão chegou à Faculdade de Direito da UFMG às 19 horas. Logo após,

estando lotado o auditório com mais de 500 pessoas, o ato foi instalado por Aldanny

Rezende, ex-assessor do homenageado na Câmara dos Deputados. A programação

foi aberta com apresentações do Grupo Meninas de Sinhá, formado por senhoras do

Bairro Alto Vera Cruz, que entoou peças do cancioneiro folclórico, e da cantora Titane,

expoente mineira da música popular brasileira, que entoou, acompanhada por Jardel

ao violão, duas músicas especialmente escolhidas para a ocasião.

A seguir,  uma  sequência  de  “slides”  ilustrou  os  50  anos  de  militância  política

ininterrupta  de  Sérgio  Miranda,  desde  sua  participação  no  movimento  estudantil,

passando  pela  luta  democrática  contra  o  regime  militar,  desenvolvendo  vários

mandatos parlamentares e chagando aos dias atuais. Por fim, a Mesa foi composta

com autoridades presentes, assim como familiares e amigos do homenageado.

Após a intervenção do jornalista Eduardo Campos, que ressaltou a dedicação de

Sérgio Miranda à luta por um Brasil e um mundo justo, seu caráter irretocável e sua

capacidade de unir, assim como sua conduta sempre pautada pela lealdade a valores

e princípios, o economista Luiz Bernardes leu o pronunciamento oficial da comissão

organizadora do evento (anexo), que se inicia com a questão central em foco:

“Estamos aqui reunidos para reverenciar a memória de Sérgio Miranda, falecido em

26  de  novembro  passado.  Desde  essa  data,  muitos  partidos,  organizações,

movimentos democráticos, populares e revolucionários, além de vários camaradas,

companheiros,  personalidades  e  amigos,  manifestaram-se  consternados  por  essa

perda e destacaram diferentes aspectos de sua memorável figura de militante político

e comunista, intelectual culto e inquieto, firme em seus princípios e amplo em suas

ações, combativo e coerente, responsável e dedicado, que já o haviam transformado

em  uma referência  política importante  no  contexto  nacional  e  num dos  principais

dirigentes da esquerda brasileira.  Militante crítico e aberto aos grandes dilemas e

impasses  da  atualidade,  sem  sectarismo  e  sem  o  ativismo  pequeno,  estava

completando 50 anos de militância, neste ano de 2012”.

Patrus  Ananias  se  referiu  à  coerência  do  homenageado,  sublinhando  a  sua
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intransigência  em manter  a  íntima ligação entre pensamento,  palavra  e  ato,  bem

como a  sua  admirável  cultura  humanística,  com  especial  vinculação  à  poesia.  A

propósito,  lembrou  o  episódio  em  que,  repassando  na  tribuna  da  Câmara  dos

Deputados as páginas de Cecília Meireles no “Romanceiro da Inconfidência”, criticava

os políticos e partidos que fazem do poder um instrumento de opressão às maiorias

sociais.

O Deputado Celinho do Sinttrocel, dizendo-se presente por incontornável obrigação

política e moral, transmitiu as palavras do Presidente da ALMG, a quem representava:

“Sérgio  foi,  efetivamente,  um  daqueles  cidadãos  e  homens  públicos  de  quem

podemos dizer que foram imprescindíveis ao seu tempo, pela sua coerência de vida e

de atuação política e pela sua dedicação às causas mais relevantes da cidadania.

Sem dúvida alguma, Minas Gerais e o Brasil sentirão muito sua falta”.

O Vereador José Tarcísio Caixeta chamou a atenção para o exemplo de Sérgio

Miranda na Câmara Municipal de Belo Horizonte, engrandecendo-a com sua atuação,

enquanto José Maria Rabelo afirmou que o vulto gigantesco do ex-Deputado, que

nunca transigiu na defesa dos interesses e anseios do povo brasileiro, impõe-nos o

compromisso com suas ideias e os bons combates encetados em vida.

O  Deputado  Durval  Ângelo,  lembrando  que  o  homenageado  desenvolveu  uma

estreita e frutífera cooperação com a Comissão de Direitos Humanos, enalteceu os

valores de sua trajetória política e a sua coragem na defesa de uma sociedade livre e

de iguais.  Todavia, advertiu  que a visita oficial  dos parlamentares e da equipe da

ALMG teve o propósito de celebrar a vida, e não a morte: o legado e as obras de

pessoas de sua estirpe continuam vivas, perpetuando-se na história.

Carlos Magno, em nome do Movimento Pró-Frente, de cuja Coordenação Nacional

Sérgio  Miranda  era  membro  quando  faleceu,  registrou  as  características  que

marcaram a trajetória do companheiro: a defesa das liberdades civis e políticas na

longa noite do regime militar, o compromisso com as reivindicações e anseios das

classes populares, a fidelidade aos interesses históricos dos trabalhadores, o ideal da

emancipação  humana  e  a  capacidade  exemplar  de  considerar  as  nuanças  das

conjunturas na ação política concreta.

Jandira Feghali disse que Sérgio Miranda foi um dos melhores Deputados Federais
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na história do parlamento brasileiro e que seu exemplo ajuda a afastar o pragmatismo

da esquerda brasileira. Por sua vez, o jornalista José Reinaldo Carvalho, externando

que  Sérgio  Miranda  foi  mestre  e  amigo,  lembrou  sua  atuação  na  mais  estrita

clandestinidade  dos  anos  1970,  quando  revelou  também  seus  talentos  de

organizador.  Disse  ainda  que  foi  um  militante  generoso:  com  espírito  coletivo  e

princípios  sólidos,  sempre esteve presente  na  linha  de frente  no  movimento  pelo

socialismo e na postulação do propósito comunista.

Discursaram, ainda, Júlio Delgado e Vanderlei Martini, bem como os representantes

do  PCB,  PCR,  PSOL,  União  Nacional  dos  Estudantes  e  Comunidade  Dandara.

Também foram anunciadas as várias mensagens enviadas ao ato, entre as quais as

de Antônio Anastasia, Governador do Estado, Deputado Bonifácio Mourão, Líder do

Governo  na  ALMG,  João  Antônio  de  Paula,  Pró-Reitor  de  Extensão  da  UFMG,

Reginaldo Inácio, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e José

Calixto, Presidente da NCST. Fechando a lista de oradores, Rosângela Carrusca leu

um  texto  em  nome de professores,  sendo sucedida  por  Munish,  do  Leela  Grupo

Teatral, que declamou Geir Campos:

“Morder o fruto amargo e não cuspir

mas avisar aos outros quanto é amargo,

cumprir o trato injusto e não falhar

mas avisar aos outros quanto é injusto,

sofrer o esquema falso e não ceder

mas avisar aos outros quanto é falso;

dizer também que são coisas mutáveis...

E quando em muitos a noção pulsar

- do amargo e injusto e falso por mudar -

então confiar à gente exausta o plano

de um mundo novo e muito mais humano.”

No encerramento, às 22h30min, os presentes, acompanhando uma trilha sonora

gravada  por  coral  de  várias  vozes,  cantaram  o  hino  “A Internacional”,  cuja  letra

original, de 1871, foi escrita em francês por Eugène Pottier, membro da Comuna de

Paris,  sendo musicada em 1888 por  Pierre De Geyter.  Tal foi  a  despedida que a
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Comissão  Organizadora  julgou  compatível  com  a  vida  de  Sérgio  Miranda  e

apropriada para a despedida coletiva que os integrantes da sociedade civil e política

então presentes desejavam e pretendiam realizar. Assim, o auditório da Faculdade de

Direito da UFMG foi palco de mais um dos capítulos democráticos e populares que

marcaram e dignificaram sua história.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia - Sargento Rodrigues.

Anexo

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2012.

Meu nome é Luiz Bernardes. Conheço Sérgio Miranda desde o primeiro semestre

de 1968 e, ao longo destes 44 anos, nossas vidas se cruzaram várias vezes, até se

fixarem aqui  em Belo Horizonte,  sempre em torno da luta por um mundo melhor,

socialista. Tenho, hoje, a incumbência de expressar, abrindo a parte de depoimentos

deste  ato,  a  posição  da  comissão  de  amigos,  camaradas,  companheiros  e

admiradores de Sérgio, das mais variadas posições políticas e ideológicas, que, em

sintonia com sua família, em particular com sua companheira Cristina, organizaram

este evento.

Farei  isso,  lendo,  muito  honrado  e  emocionado,  um  comunicado  elaborado

conjuntamente pela Comissão, sem deixar que a forte emoção pela perda de alguém

que, além de sua trajetória política exemplar,  era também, ou antes disto, um ser

humano exemplar, me atrapalhe de fazê-lo.

COMUNICADO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ATO

EM HOMENAGEM A SÉRGIO MIRANDA

Estamos aqui reunidos para reverenciar a memória de Sérgio Miranda, falecido em

26  de  novembro  passado.  Desde  essa  data,  muitos  partidos,  organizações,

movimentos democráticos, populares e revolucionários, além de vários camaradas,

companheiros,  personalidades  e  amigos,  manifestaram-se  consternados  por  essa

perda e destacaram diferentes aspectos de sua memorável figura de militante político

e comunista, intelectual culto e inquieto, firme em seus princípios e amplo em suas

ações, combativo e coerente, responsável e dedicado, que já o haviam transformado

em  uma referência  política importante  no  contexto  nacional  e  num dos  principais
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dirigentes da esquerda brasileira.  Militante crítico e aberto aos grandes dilemas e

impasses  da  atualidade,  sem  sectarismo  e  sem  o  ativismo  pequeno,  estava

completando 50 anos de militância, neste ano de 2012.

Sérgio  nasceu  em  Belém  do  Pará.  Mudou-se  ainda  jovem  para  Recife  e,  em

seguida,  foi  morar  com  os  avós  em  Fortaleza,  onde  se  integrou  ao  movimento

estudantil  com  a  idade  de  15  anos.  Na  sua  trajetória  política,  militou  em  vários

Estados, entre eles Bahia, São Paulo e Minas Gerais, esse último a partir de 1977,

onde se fixou, em definitivo, em 1980.

Viveu longo tempo na clandestinidade com Cristina Sá, companheira - e também

militante comunista - que o acompanhou até o final de sua vida, pois o início de sua

atividade política coincidiu com a implantação da ditadura militar no País. Expulso da

Universidade Federal do Ceará em 1969, por aplicação do Decreto-Lei nº 477, viveu,

desde  então,  na  clandestinidade,  até  o  final  dos  anos  70,  desempenhando  com

energia  e  destemor  uma  infinidade  de  atividades  políticas  na  resistência

revolucionária, popular e democrática ao regime militar e na luta pelo socialismo. Foi

militante e dirigente do Partido Comunista do Brasil  por 43 anos, tendo, inclusive,

papel  crucial  em  sua  rearticulação  após  o  episódio  que  ficou  conhecido  como

“Chacina  da  Lapa”,  no  qual  teve  a maior  parte  do  seu Comitê  Central  dizimado,

covardemente, pela repressão ditatorial e, do qual se afastou, em 2005, buscando

preservar a coerência entre o que pensava e as atitudes que praticava.

Sérgio Miranda pertenceu àquela geração do pós-guerra intensamente engajada

nas causas revolucionárias e socialistas, que se viu influenciada tanto pela chamada

Guerra Fria, em que se defrontavam dois grandes campos - o capitalista-imperialista

e o socialista -, bem como pela eclosão de muitas revoluções de diversas colorações,

em especial socialistas e de libertação nacional, entre elas a chinesa, a argelina, a

cubana e a vietnamita, que, em certo momento, confrontaram abertamente a ordem

capitalista mundial e vislumbraram a possibilidade de uma virada revolucionária.

Essa mesma geração também assistiu à crise e à derrocada do chamado campo

socialista e o apogeu do triunfalismo político e ideológico do capitalismo, que pareceu

varrer do planeta qualquer alternativa de mudança no “status quo” vigente, expressos

na  enorme  disseminação  da  propaganda  ideológica  do  capitalismo  financeiro
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hegemônico,  como  as  doutrinas  do  “fim  da  história”  e  a  de  que  “não  existem

alternativas” à ordem vigente, iniciadas,  precocemente, com os sucessivos golpes

militares na América Latina e que atingiram seu ápice com a era Reagan-Thatcher.

O movimento revolucionário defrontou-se, a partir de então, diante de enorme crise,

que perdura  até hoje.  Na avalanche reacionária que se seguiu e nas teorizações

disseminadas  pelos  grandes  meios  de  comunicação  e  acadêmicos  das  classes

dominantes, procurou-se aniquilar a experiência histórica revolucionária das classes

trabalhadoras e fazer  tabula rasa da luta contra a exploração e a opressão,  bem

como  decretar  uma guerra  cerrada  de  desmoralização  e  desqualificação  de  sua

principal expressão teórica, ideológica e política: o marxismo.

Era como se tudo estivesse virado de pernas para o ar e, para os revolucionários,

tudo novamente  se  recolocasse:  por  onde  recomeçar,  o  que  fazer,  que  táticas  e

estratégias adotar, que erros corrigir, que bandeiras levantar, que formas de lutas e

organização  assumir.  Poderíamos  lembrar,  a  propósito,  o  poema  do  dramaturgo,

poeta e militante comunista Bertolt Brecht, escrito nos anos 30, intitulado “Aos que

hesitam”, que se inicia com os implacáveis versos:

“Você diz:

Nossa causa vai mal”.

E que se encerra com versos ainda mais implacáveis, pois descortina a verdadeira

saída:

“Isso você pergunta. Não espere

Nenhuma resposta senão a sua”.

Sérgio Miranda conquistou o papel de referência entre todos que o conheceram

porque nunca demonstrou hesitação em suas convicções ideológicas e políticas, não

negou problemas, procurou enfrentá-los  e contribuiu com suas próprias respostas.

Trabalhando coletivamente, manteve relações amplas, não cultivava rancores e não

abria mão de princípios.

Nos  últimos  anos  de  sua  vida,  foi  um  destacado  parlamentar  na  Câmara  dos

Deputados,  por  Minas  Gerais.  Enfrentou  uma  crise  política  e  pessoal  dificílima

quando considerou que tinha de se definir diante da ameaça institucional que pairava

contra direitos fundamentais dos trabalhadores, de que se considerava - e era - um
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representante. Na sua avaliação serena, posicionou-se em defesa desses direitos,

postura da qual nunca se arrependeu.

Na  sequência  desses  acontecimentos,  participou  ativamente  de  inúmeras

articulações  com  partidos,  movimentos  e  pessoas,  que  culminou  no  movimento

popular pró-frente de unidade popular, um amplo esforço em busca de um programa

mínimo  de  unidade  para  as  forças  comprometidas  com  a  criação  de  uma  nova

alternativa política para o País.

O momento  é  propício,  pois  o  sistema imperialista,  a partir  sobretudo de 2008,

arrasta  povos  e  países  a  uma  nova  crise  sistêmica,  com  uma  única  certeza:

superexploração,  desemprego e destruição dos direitos  sociais  básicos. Diante de

tais  ameaças,  assiste-se  ao  ressurgimento  gradual  das  movimentações  sociais,

dando um alento neste momento difícil da humanidade.

Portanto, o movimento democrático e popular, os partidos e dirigentes políticos, os

intelectuais  e  o  conjunto  da  militância  e  dos  ativistas,  enfim,  todos  os  pioneiros

sociais, precisam construir uma unidade cada vez mais sólida em torno de lutas e

manifestações.  Não  são  muitos  os  quadros  políticos,  em  termos  nacionais,

qualificados para desenvolver tal interlocução. Sérgio Miranda, indiscutivelmente, pela

sua trajetória, grandeza, coerência e firmeza, era um deles.

Procuramos  lembrar  aqui,  com  franqueza  e  respeito  à  sua  memória,  aspectos

centrais de seu legado. Conclamamos todos a cultivar  este legado. E,  juntamente

com  os  presentes,  prestamos  nossas  homenagens  revolucionárias  a  esta  grande

figura humana e engajada que foi Sérgio Miranda. Apresentamos, igualmente, nossos

profundos sentimentos à companheira Cristina e aos demais familiares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 880/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 880/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.068/2009,  dispõe  sobre  a  punição  da

discriminação aos cidadãos que disponham de formação superior  ou tenham vida
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acadêmica  regular  em  cursos  autorizados  pelo  Ministério  da  Educação  nas

modalidades de ensino à distância ou semipresencial e dá outras providências.

Examinado,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou, o projeto vem agora a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.

102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  epígrafe,  que já  tramitou  nesta  Comissão na legislatura  passada,

prevê sanções para as hipóteses em que os certificados e diplomas, regularmente

emitidos, de cursos na modalidade educação à distância não sejam aceitos  como

documentação  comprobatória  do  grau  escolar  exigido  em  seleções  públicas  e

privadas.

A Comissão de Constituição e Justiça, assim como ocorreu na primeira tramitação,

apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto, de modo a sanar vícios no texto original,

entre eles o âmbito de aplicação da norma, que se referia também à iniciativa privada.

Assim,  o  substitutivo  proposto  limita  a  abrangência  do  projeto  ao  provimento  de

cargo,  função  ou  emprego  públicos  em  Minas  Gerais,  estabelecendo  que  a

modalidade do curso em que se deu a formação do candidato não poderá servir como

critério de distinção entre os postulantes da vaga.

A educação a distância,  ao possibilitar  que o processo de ensino-aprendizagem

seja  mediado  por  recursos  de  informação  e  comunicação  multimídia,  permite

democratizar  e  ampliar  o  acesso  à  educação  para  um  conjunto  expressivo  de

pessoas  que,  por  limitações  de  diversas  ordens,  não  têm  a  oportunidade  de

frequentar  cursos presenciais.  Essa modalidade,  de  acordo com a Lei  Federal  nº

9.394,  de  20/12/96,  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  pode  ser

implantada na educação básica e no ensino superior.

O Ministério da Educação, em 2009, registrava a existência de 686 polos de apoio

presencial  vinculados  a  145  instituições  credenciadas  para  a  modalidade  de

educação a distância, que, então, já atendiam a mais de 760 mil alunos.

Polo de educação a distância, ou polo de apoio presencial, é o local credenciado
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pelo MEC, no País ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas

e  administrativas  relativas  aos  cursos  e  programas  a  distância.  É  no  polo  que o

estudante terá acompanhamento presencial, acesso a laboratórios, biblioteca, aulas,

avaliação e poderá utilizar a estrutura disponível para contatos com a instituição que

oferece a formação a distância.

Essa modalidade de ensino é regulada em âmbito federal pelo Decreto nº 5.622, de

19/12/2005;  pelo  Decreto  nº  5.773,  de  9/5/2006;  pelo  Decreto  nº  6.303,  de

12/12/2007, pela Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, e pela Portaria nº 10, de

2/7/2009.

Nos  termos  do  art.  5º  do  Decreto  n° 5.622,  de  19/12 /2005,  os  diplomas  e

certificados  de  cursos  e  programas  a  distância,  expedidos  por  instituições

credenciadas  e  registrados  pelo  Ministério  da  Educação,  na  forma  da  lei,  terão

validade nacional, sendo, portanto, equiparados aos documentos de mesma natureza

relativos à educação presencial.

Havendo desrespeito à legislação citada, cabe acionar o Poder Judiciário, como fez

a Promotoria do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São

Paulo em face do Município de São Paulo. O Poder Executivo municipal estava a

negar  posse  aos  candidatos  portadores  de  diplomas  de  curso  a  distância,  sob a

justificativa de que são válidos apenas os diplomas obtidos em cursos presenciais. Na

sentença de 1º grau, exarada em maio de 2010, o juiz determinou que a Prefeitura

não poderia recusar diplomas e certificados de cursos e programas a distância nos

concursos  públicos  para  o  magistério  sob  o  argumento  de  que  "diante  da

regulamentação federal, os diplomas de cursos superiores a distância, emitidos por

instituições  de  educação  superior  devidamente  credenciadas  pelo  Ministério  da

Educação para esta modalidade, estão amparados pela lei e não se distinguem de

diplomas de cursos presenciais".

Por conseguinte, a proposição original não traz inovação legislativa, argumento que

também se aplica ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O

substitutivo em questão, mesmo restringindo o escopo da proposição ao provimento

de  cargo,  função  ou  emprego  públicos  no  Estado  de Minas  Gerais,  não introduz

qualquer novidade, uma vez que a validade dos certificados de conclusão de cursos
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de educação a distância já está assegurada.

Além  disso,  como  bem  afirma  José  Manuel  Moran,  especialista  em  projetos

inovadores em educação e professor aposentado da Universidade de São Paulo -

USP -, a educação a distância é um caminho estratégico para realizar mudanças nas

políticas públicas da área, em especial para propiciar o acesso de jovens e adultos

que não tiveram oportunidade de cursar a educação básica ou superior  em idade

própria, e para fomentar o aprendizado ao longo da vida, a formação continuada e o

aperfeiçoamento profissional, possibilitando ao aluno conciliar estudo e trabalho. De

acordo com o especialista, “As crianças, pela especificidade de suas necessidades de

desenvolvimento e socialização, não podem prescindir do contato físico, da interação.

Mas nos cursos médios e superiores, o virtual, provavelmente, superará o presencial.

Haverá, então,  uma grande reorganização das escolas. Edifícios  menores. Menos

salas  de  aula  e  mais  salas  ambiente,  salas  de  pesquisa,  de  encontro,

interconectadas.  A  casa  e  o  escritório  serão,  também,  lugares  importantes  de

aprendizagem”.

Se antes era vista como modalidade secundária ou mesmo como ferramenta para

situações  pedagógicas  específicas,  a  educação  a  distância,  em  breve,  com  a

contínua  complexidade  da  vida  social  e  a  convergência  das  mídias,  será

provavelmente a regra, e não a exceção.

Portanto, distinguir  títulos  acadêmicos em razão da natureza da metodologia de

ensino é estar na contramão do avanço tecnológico conquistado pelas sociedades

contemporâneas.

Diante dessas considerações, dar tratamento legislativo específico à matéria revela-

se desnecessário e inoportuno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 880/2011.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Bosco, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.725/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, “dispõe

sobre a utilização de fazendas de propriedade do Estado de Minas Gerais para a

instalação de clínicas de reabilitação de dependentes químicos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19 de maio de 2011, foi o projeto distribuído

a  esta  Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Preliminarmente, foi o projeto convertido em diligência à Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão,  para  que  essa  Pasta  se  manifestasse  sobre  a  medida

contida  na  proposição.  A  resposta  a  essa  diligência  encontra-se  anexada  ao

processo.

Fundamentação

A proposta em análise pretende viabilizar a utilização das fazendas pertencentes ao

Estado  pelas  organizações  não  governamentais  que  atuam  no  processo  de

reabilitação de dependentes químicos.

Segundo o autor do projeto, o Estado possui propriedades ociosas onde podem ser

instaladas  clínicas  com  estrutura  suficientemente  adequada,  nas  quais  os

dependentes poderiam passar por processo de reabilitação, contando com orientação

médica e psicológica.

Em  que  pese  a  relevância  da  proposta  parlamentar,  não  vislumbramos  uma

perspectiva de normal tramitação do projeto, conforme veremos mais adiante.

O art. 1º da proposição tem caráter meramente autorizativo, na medida em que

procura facultar  ao Poder Executivo a destinação dos imóveis de sua propriedade

para a finalidade específica da instalação de clínicas para tratamento de dependentes

químicos.

Esta Comissão tem entendido, conforme manifestou em diversas oportunidades,

ser desnecessária autorização legislativa para a legitimação de atos ou ações que,

por imperativo constitucional, são próprias do Poder Executivo.

As terras a que se refere a proposta em análise certamente se encontram entre os

chamados  bens  do  domínio  privado  do  Estado,  sobre  cuja  destinação  o  Poder

Executivo pode decidir, independentemente de autorização legislativa.
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Segundo Maria Sylvia Zanella Di  Pietro (Direito  Administrativo, 13ª  ed.,  Atlas,  p.

535), “os bens de domínio privado do Estado, chamados bens dominicais pelo Código

Civil,  e  bens  do  patrimônio  disponível  pelo  Código  de Contabilidade Pública,  são

definidos legalmente como ‘os que constituem o patrimônio da União, dos Estados ou

Municípios, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades’”.

Referindo-se à destinação dos aludidos bens, a mesma autora afirma, na página

536 do livro citado, que, “no direito brasileiro, é prevista a concessão de direito real de

uso  para  fins  de  urbanização,  industrialização,  cultivo  e  também  a  sua  cessão,

gratuita ou onerosa, para fins culturais, recreativos, esportivos”.

Embora a autora não tenha citado expressamente a utilização desses bens para a

instalação de clínicas para tratamento de dependentes químicos, essa possibilidade

mostra-se incontroversa, até mesmo pelo fato de os aludidos bens se submeterem às

regras  do  direito  privado  (Código  Civil  Brasileiro,  art.  99,  III)  e  a  atividade  a  ser

desenvolvida nas propriedades revestir-se do mais alto interesse público.

Pode-se  concluir,  portanto,  que  a  possibilidade  de  destinação  das  fazendas

cogitadas pela  proposta  em análise para  uso particular  independe de autorização

legislativa, sendo certo que essa proposta, caso venha a ser convertida em lei, não

trará nenhuma modificação no universo jurídico, uma vez que a Constituição mineira

já prevê, em seu art. 18, § 2º, a possibilidade do uso especial de bem patrimonial do

Estado por terceiro, mediante concessão, permissão, cessão ou autorização.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em resposta à

diligência  desta  Comissão,  opinou  contrariamente  à  proposta.  Aduziu,  na  Nota

Técnica nº 661/2012, que, “primeiramente, cabe destacar que não se faz necessária a

autorização legislativa para que o Estado utilize imóveis próprios para a instalação de

clínicas de reabilitação de dependentes químicos, ou mesmo para outra atividade de

interesse público”. E, por fim, esclareceu que o Estado não dispõe de propriedades

ociosas para a finalidade pretendida pela proposição.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.725/2011.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Valadares - Glaycon

Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.819/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de exposição em todas as unidades de saúde de cartaz informativo

sobre a distribuição gratuita de medicamentos e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para receber parecer.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a

legalidade da proposta.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 6/11/2012, solicitando fosse

a proposição baixada à Secretaria de Estado de Saúde para que se manifestasse

sobre a medida contida na proposição.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  estudo  pretende  tornar  obrigatória  a  afixação  de  cartaz

informativo nas unidades básicas de saúde existentes no Estado, em locais visíveis

ao público em geral, sobre a distribuição gratuita de medicamentos.

Dispõe  que  o  cartaz  deverá  ter  as  dimensões  de  40cm  de  altura  e  60cm  de

comprimento e conter os seguintes dizeres: “Informe-se aqui sobre medicamentos de

distribuição gratuita”.

De  acordo  com  a  justificação  do  autor  da  proposta,  “não  só  é  importante  a

implantação de programas de distribuição gratuita de medicamentos, mas também é

de crucial importância que a população saiba dos benefícios do programa que prevê

a distribuição gratuita de remédios (...)”.

Passamos, então, à análise da proposição.
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O Sistema Único de Saúde foi criado pela Lei nº 8.080, de 1990, com o objetivo de

implementar as diretrizes traçadas pela Constituição, com ênfase na descentralização

dos serviços prestados à sociedade, sendo a responsabilidade por eles dividida entre

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Com efeito, o art. 4º do citado diploma estabelece o seguinte:

“Art.  4º  -  O  conjunto  de  ações  e  serviços  de  saúde  prestados  por  órgãos  e

instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais,  da  administração  direta  e

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de

Saúde - SUS”.

A referida lei, em seu art. 6º, I, “d”, e VI, dispõe que estão incluídas no campo de

atuação do SUS a execução de ações de assistência farmacêutica e a formulação da

política de medicamentos.

Na definição das responsabilidades no âmbito do SUS, o processo de pactuação é

contínuo.  As  responsabilidades  são  pactuadas  tanto  em  função  do  processo  de

descentralização quanto por razões de ordem prática, com vistas à otimização dos

recursos e ao aprimoramento dos sistemas públicos de saúde.

O fornecimento de medicamentos pelo Estado depende fundamentalmente de uma

análise  discricionária  da  autoridade  competente,  ou  seja,  do  Poder  Executivo,

responsável  pela  saúde  no  Estado,  de  modo  a  atender  às  necessidades  da

população,  observadas  as  normas  da  União  no  que  tange  à  distribuição  das

competências entre os entes da federação.

Ainda consoante a Portaria nº 3.916, a aquisição dos medicamentos básicos ou

essenciais  será feita  segundo a Rename, lista  que contém os medicamentos que

satisfazem  as  necessidades  de saúde  prioritárias  da  população.  Ela  é  atualizada

periodicamente e tem como base uma lista-modelo da OMS. Tanto os medicamentos

básicos como os do componente especializado e os estratégicos são gratuitamente

distribuídos  no  SUS.  Quanto  aos  primeiros,  são  distribuídos  apenas  com  a

apresentação da receita aviada por médico da rede; os do componente especializado,

por sua vez, exigem o preenchimento de formulário  próprio pelo usuário,  além de

relatório médico, receita e outros documentos, que serão analisados na Secretaria de

Estado de Saúde para autorização. Já os estratégicos são distribuídos aos pacientes
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cadastrados nos programas.

Dessa forma, a medida contida no projeto em tela revela-se como uma importante

ferramenta  para  a  realização  dos  objetivos  do  SUS,  além  de  estar  em  plena

consonância com os princípios norteadores da atividade pública, especialmente com

aqueles que dizem respeito à transparência e à publicidade.

Do ponto de vista jurídico-material, diz a Constituição da República que a saúde é

direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada por meio de políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação,  cabendo  ao  poder  público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua

regulamentação,  fiscalização e controle (arts.  196 e 197).  O Código de Saúde do

Estado, instituído por meio da Lei nº 13.317, de 1999, estabelece, em seu art. 3º, que

a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as

condições indispensáveis a seu pleno exercício e fixar condições que assegurem o

acesso universal e igualitário a ações e serviços de qualidade.

No  que  tange  à  competência  legislativa,  é  importante  dizer  que  tanto  a  União

quanto os Estados estão habilitados a legislar sobre a proteção e a defesa da saúde,

na via da legislação concorrente, conforme dispõe o art. 24, XII.

Ressaltamos, no entanto, que a fixação no texto da lei das dimensões dos cartazes,

conforme previsão do art. 2º do projeto, não se coaduna com a boa técnica legislativa,

uma  vez  que  esse  tipo  de  detalhamento  é  próprio  de  regulamento  do  Poder

Executivo, que levará em conta a realidade dos órgãos a que a legislação se destina.

Dessa forma, nos parece mais adequada a supressão dessas disposições do texto do

projeto.

E, ainda, o art. 2º, que estabelece que o Poder Executivo regulamentará a nova lei

no prazo de 60 dias, deve ser retirado da proposição em análise. A elaboração de

regulamentos  para  possibilitar  o  cumprimento  das  determinações  legais  é

competência privativa do Governador do Estado, estabelecida pelo inciso VII do art.

90  da  Constituição do Estado,  o que dispensa sua recomendação por  dispositivo

legal.

O art. 3º estabelece que as despesas decorrentes da execução da futura norma
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correrão à conta de repasses do SUS e de dotações orçamentárias próprias. Trata-se

de comando desnecessário, uma vez que todas as despesas do Estado devem estar,

obrigatoriamente, previstas na lei orçamentária.

Por fim, em atendimento ao princípio da consolidação das leis, propomos, por meio

do  Substitutivo  nº  1,  a  alteração  da  Lei  nº  16.279,  de  2006,  para  fazer  incluir  a

obrigação no bojo da lei que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos

serviços públicos de saúde no Estado.

Por tais razões, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que faz

as  correções  necessárias,  além  de  adequar  o  texto  da  proposição  à  técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.819/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os

direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte art.

3º-A:

“Art.  3º-A -  Ficam as  unidades de saúde públicas ou privadas  com contrato  ou

convênio com o Sistema Único de Saúde - SUS - obrigadas a afixar, em local visível,

cartaz informativo sobre a distribuição gratuita de medicamentos com os seguintes

dizeres: “Informe-se aqui sobre medicamentos de distribuição gratuita”.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Gustavo  Valadares  -

Glaycon Franco - André Quintão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 596/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 596/2011,  de  autoria  do  Deputad o  Fred  Costa,  que  torna
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obrigatória a fixação de orientações em braile nos locais que especifica e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 596/2011

Altera  a  Lei  n° 8.193,  de  13  de  maio  de  1982,  que d ispõe sobre  o  apoio  e  a

assistência às pessoas deficientes, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso VI do art. 1° da Lei n° 8.193, d e 13 de maio de 1982, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - (...)

VI - a garantia de acesso a edifícios de uso público e logradouros públicos e de

informação e orientação que assegurem o adequado atendimento das pessoas com

deficiência nesses locais.”.

Art. 2° - Fica substituída a expressão “pessoa defi ciente” pela expressão “pessoa

com deficiência” no “caput”, no inciso I e no parágrafo único do art. 1°, no “caput” do

art. 2°, nos incisos II e III do art. 3°, no “caput ” do art. 6° e no “caput” do art. 7° da Lei

n° 8.193, de 1982.

Art.  3° -  Fica substituída,  no  inciso  VIII  do art.  1° da Lei  n° 8.193,  de  1982,  a

expressão “ao deficiente” pela expressão “à pessoa com deficiência”.

Art. 4° - Fica substituída, no art. 17 da Lei n° 8. 193, de 1982, a expressão “servidor

deficiente” pela expressão “servidor com deficiência”.

Art.  5° - Fica substituída, na ementa da Lei n° 8.1 93, de 1982, a expressão “às

pessoas deficientes,” pela expressão “à pessoa com deficiência”.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo Valadares.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.325/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.325/2011, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

regulamenta  a  oferta  de  serviços  do  tipo  “couvert”  no  Estado  e  dá  outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.325/2011

Regulamenta a oferta do serviço de “couvert” no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os restaurantes, lanchonetes, bares  e estabelecimentos congêneres

que oferecem “couvert” obrigados a informar ao consumidor, no cardápio, o preço e a

composição do serviço.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se como “couvert” o serviço de

fornecimento de aperitivos antes da refeição.

Art.  2° -  O  fornecimento  do  serviço  de  “couvert”  a  que  se refere  o  art.  1° fica

condicionado à solicitação prévia do consumidor, salvo se for gratuito, e será feito

mediante porção individualizada.

Parágrafo único - Em caso de descumprimento do previsto no “caput” por parte dos

estabelecimentos, o consumidor fica desobrigado de pagar pelo serviço.

Art. 3° - O descumprimento das disposições desta le i sujeita o infrator às sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11  de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor -, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no prazo de trint a dias após sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo Valadares.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.669 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.669/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

institui  o  Polo  Fruticultor  de  Morango  do  Setor  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  e  dá  outras  providências,  foi  aprovado  no  2° turno,  na  forma  do

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.669/2011

Cria o Polo de Incentivo à Cultura do Morango na região Sul de Minas e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criado o Polo de Incentivo à Cultura  do Morango na região Sul de

Minas.

Art. 2° - Integram o polo de que trata esta lei os Municípios de Bom Repouso, Borda

da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí,

Conceição  dos  Ouros,  Consolação,  Córrego  do  Bom  Jesus,  Espírito  Santo  do

Dourado, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itapeva, Munhoz, Paraisópolis,

Pouso Alegre, Sapucaí-Mirim, Senador José Bento, Tocos do Moji, Toledo e Senador

Amaral, que será o Município-sede.

Art. 3° - São objetivos do polo de que trata esta l ei:

I  -  incentivar a produção,  a industrialização,  a comercialização e o consumo de

morango no Estado;

II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

do  morango,  especialmente  os  métodos  de  irrigação  e  a  produção  de  material

genético básico;

III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos relacionados com a cultura do

morango, tendo em vista o aumento da competitividade do setor;
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IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio

rural, sobretudo por meio de ações voltadas para a agricultura familiar, observados os

princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 4° - Para a consecução dos objetivos de que tr ata o art. 3°, compete ao Poder

Executivo:

I - promover o zoneamento edafoclimático do Estado, identificando, por região, as

áreas propícias ao cultivo do morango;

II - implantar sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas,

empresas,  cooperativas  e  associações  de  produtores,  com  vistas  a  subsidiar  o

processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

III - elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem

como do uso de agrotóxicos;

V  -  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  inspeção  sanitária,  a

assistência técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores de morango, a qual será gratuita

para os agricultores familiares;

VII  -  desenvolver  ações  que  promovam  a  capacitação  profissional  de  técnicos,

agricultores  e  trabalhadores,  inclusive  quanto  ao  gerenciamento  da  produção e  à

comercialização do morango;

VIII  -  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário  diferenciado  para  a

instalação de agroindústrias  de morango nas áreas de concentração de produção

dessa fruta.

Art. 5° - As ações governamentais relacionadas à im plementação do polo a que se

refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das

entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à  produção,  à  comercialização,  ao

armazenamento, à industrialização e ao consumo de morango.

Art. 6° - O Poder Executivo enviará à Assembleia Le gislativa, semestralmente, os

dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de

recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.
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Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gustavo

Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.811/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.811/2012, de autoria do Deput ado Doutor Wilson Batista, que

assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a

procriação medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva submetidos ao

tratamento de câncer no âmbito do Estado, nos termos que especifica, foi aprovado

no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao venci do no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.811/2012

Assegura o acesso, no âmbito do Estado, às técnicas de coleta de gametas, de

conservação de gametas e embriões e de reprodução humana assistida ao cidadão e

à cidadã em idade reprodutiva que receber indicação de tratamento oncológico que

implique risco de esterilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica assegurado ao cidadão e à cidadã em idade reprodutiva que receber

indicação de tratamento oncológico que implique risco de esterilidade o acesso, na

rede pública de saúde do Estado, às técnicas de coleta de gametas, de conservação

de gametas e embriões e de reprodução humana assistida.

Parágrafo único - O cidadão e a cidadã a que se refere o "caput" terão prioridade na

coleta de seus gametas para conservação.

Art. 2° - O consentimento do beneficiário para o em prego das técnicas a que se

refere o art. 1° deverá ser livre e esclarecido, ve dada a manifestação da vontade por

procurador, e será formalizado por instrumento particular, que conterá as seguintes
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informações:

I  -  a  indicação  médica  para  o  emprego,  no  caso  específico,  de  tratamento

oncológico considerado infertilizante;

II  -  os  aspectos  técnicos  e  as  implicações  médicas  dos  diferentes  métodos  e

procedimentos disponíveis para a reprodução humana assistida.

Art.  3° -  O regulamento desta lei  fixará os  requisi tos  a serem preenchidos pelo

beneficiário para a aplicação de cada método de reprodução humana assistida.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.088/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.088/2012, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que dispõe sobre a disponibilização de assentos em locais que oferecem atendimento

ao público, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.088/2012

Torna  obrigatória  a  destinação preferencial  de  assentos  para  idosos,  gestantes,

lactantes, pessoas acompanhadas por criança de colo e pessoas com deficiência ou

com mobilidade reduzida nos estabelecimentos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Serão  destinados  preferencialmente  para  i dosos,  gestantes,  lactantes,

pessoas  acompanhadas  por  criança  de  colo  e  pessoas  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida no mínimo 5% (cinco por cento) dos assentos disponíveis em

cinemas, teatros, casas de espetáculo, instituições financeiras, auditórios, salas de

conferência,  estádios,  ginásios  e  outros  estabelecimentos  de  natureza  similar,

inclusive  nas  dependências  de  órgãos  e  entidades  públicos  em  que  houver



2593
____________________________________________________________________________

disponibilidade de assentos.

Parágrafo único -  O disposto no “caput”  não se aplica às áreas de embarque e

desembarque de terminais rodoviários, às quais se aplica a Lei n° 17.355, de 17 de

janeiro de 2008.

Art. 2° - Os assentos de que trata o art. 1° serão identificados por avisos ou por

característica que os diferencie dos assentos destinados ao público em geral.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal n° 8.078 , de 11 de setembro de 1990.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.461 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.461/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui  as carreiras dos Profissionais de

Educação Básica do Estado, e a Lei n° 15.301, de 10  de agosto de 2004, que institui

as  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Defesa  Social  do  Poder  Executivo,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1  ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.461/2012

Altera as Leis n°s 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui  as carreiras dos

Profissionais de Educação Básica do Estado, e 15.301, de 10 de agosto de 2004, que

institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os arts. 33, 34, 35 e 36 da Lei n° 15.293 , de 5 de agosto de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 33 - A carga horária semanal de trabalho do servidor ocupante de cargo das

carreiras dos Profissionais de Educação Básica será de:

I  -  vinte  e  quatro  horas  para  as  carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica  e

Especialista em Educação Básica;

II  -  trinta  horas  para  as  carreiras  de  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente

Técnico de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação Básica;

III - quarenta horas para as carreiras de Analista Educacional, Assistente Técnico

Educacional e Assistente de Educação;

IV - trinta ou quarenta horas para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica na Fundação Caio Martins e na Fundação Helena Antipoff.

§  1° -  A carga  horária  semanal  de  trabalho  do  Profe ssor  de  Educação  Básica

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b) quatro horas semanais na própria escola ou em local definido pela direção da

escola, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§ 2° - O Professor de Educação Básica que não estiv er no exercício da docência,

que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da biblioteca ou nos núcleos

de tecnologias educacionais - NTEs -,  cumprirá vinte e quatro horas semanais no

exercício  dessas  atividades,  incluindo  as  horas  destinadas  a  reuniões,  em  local

definido pela direção do órgão de sua lotação na forma de regulamento.

§ 3° - O Professor de Educação Básica deverá, na fo rma de regulamento, cumprir

sua carga horária em outra escola, na hipótese de não haver aulas suficientes para

cumprimento integral da carga horária a que se refere o inciso I do “caput” na escola

em que estiver em exercício.

§ 4° - A carga horária do Professor de Educação Bás ica não poderá ser reduzida,

salvo  na  ocorrência  de  remoção  ou  de  mudança  de  lotação,  com  expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à nova

carga horária.
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§ 5° - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do § 1° compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de

professores.

§ 6° - A carga horária semanal destinada a reuniões  a que se refere a alínea “b” do

inciso II do § 1° poderá, a critério da direção da escola, ser acumulada para utilização

dentro de um mesmo mês.

§ 7° - A carga horária prevista na alínea “b” do in ciso II do § 1° não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 5°.

§  8° -  Caso  o  Professor  de  Educação  Básica  esteja  i nscrito  em  cursos  de

capacitação ou atividades de formação promovidos ou autorizados pela SEE, o saldo

de horas previsto no § 7° poderá ser cumprido fora da escola, com o conhecimento

prévio da direção da escola.

§ 9° - O apoio ao funcionamento da biblioteca previ sto no § 2° não se confunde com

o ensino do uso da biblioteca a que se refere o item 1.1 do Anexo II desta lei.

§ 10 - Compete à Superintendência Regional de Ensino, na hipótese do § 3° deste

artigo,  assegurar  a  compatibilidade  dos  horários  para  o  deslocamento  entre  as

unidades escolares.

Art.  34 -  O cargo efetivo de Professor de Educação Básica poderá ser provido,

excepcionalmente, com carga horária igual ou superior a oito horas semanais, sem

ultrapassar  o  limite  de  vinte  e  quatro  horas  semanais  para  o  mesmo  conteúdo

curricular.

§ 1° - Para os servidores ocupantes de cargo a que se refere o “caput”, as horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2° - O subsídio do Professor de Educação Básica a  que se refere este artigo será

estabelecido conforme a tabela constante no item I.1 do Anexo I da Lei n° 18.975, de

29 de junho de 2010, e será proporcional ao número de horas semanais fixadas para

o cargo, na forma de regulamento.

§ 3° - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do
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cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

SEE, a integrar a carga horária semanal do professor, a qual não poderá ser reduzida

após essa alteração, salvo na hipótese de remoção e de mudança de lotação, com

expressa  aquiescência  do  professor,  hipótese  em  que  a  remuneração  será

proporcional à nova carga horária.

Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

poderá  ser  acrescida  de  até  dezesseis  horas-aula,  para  que  seja  ministrado,  na

escola em que o professor esteja em exercício, conteúdo curricular para o qual seja

habilitado.

§ 1° - A extensão de carga horária, no ano letivo, será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam destinadas ao atendimento de demanda da escola e no mesmo

conteúdo da titulação do cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas destinadas ao atendimento de demanda da escola, em conteúdo diferente

da titulação do cargo do professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos do regulamento.

§ 2° - As aulas atribuídas por exigência curricular  não estão incluídas no limite de

acréscimo estabelecido no “caput”.

§ 3° - Ao assumir extensão de carga horária, o prof essor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na  tabela  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem

Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17

da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro de 2011, e da v antagem pessoal nominal a que

se refere o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 20 10, enquanto permanecer nessa

situação.
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§ 4° - É vedada a atribuição de extensão de carga h orária ao professor que se

encontra afastado do exercício do cargo.

§ 5° - O servidor ocupante de dois cargos de Profes sor de Educação Básica poderá

assumir  a  extensão  de  que  trata  o  “caput”  desde  que  o  somatório  das  horas

destinadas à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas, excluídas

desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6° - O AEJ poderá compor a base da contribuição d e que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão, observando-se ainda, para fins de integração das horas-aula a que se

refere o “caput” à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos

no art. 36-A desta lei.

§  7° -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  a o  Professor  de  Educação

Básica a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, quando ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1°;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1°;

V - ocorrência de movimentação do professor;

VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da

legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8° - A média da carga horária exercida por mais d e dez anos a título de extensão

de jornada a  que se refere o inciso  I  do  § 1° será  integrada à carga horária  do

Professor  de  Educação Básica,  desde que tenha havido  a  contribuição  a que  se

refere o § 6°, observado o disposto no regulamento.

§ 9° - O AEJ será pago durante as férias regulament ares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.
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§ 10 - A carga horária resultante da integração prevista no § 8° não poderá ser

reduzida após essa alteração,  salvo na ocorrência de remoção e de mudança de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art.  36  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  serão  atribuídas,

obrigatoriamente, ao mesmo Professor de Educação Básica, enquanto permanecer

nessa situação.

§  1° -  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por

Exigência Curricular - AEC -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na  tabela  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica  acrescido  da  Vantagem

Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o § 1° do art. 17

da Lei n° 19.837, de 2011, e da vantagem pessoal no minal a que se refere o § 3° do

art. 4° da Lei n° 18.975, de 2010, enquanto permane cer nessa situação.

§ 2° - O AEC poderá compor a base da contribuição d e que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão, observando-se ainda, para fins de integração das aulas a que se refere o

“caput” à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art.

36-A desta lei.

§ 3° - O AEC será pago durante as férias regulament ares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.”.

Art. 2° - Fica acrescentado à Lei n° 15.293, de 200 4, o seguinte art. 36-A:

“Art. 36-A - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo

efetivo do Professor  de Educação Básica,  passando a compor  a remuneração do

servidor, a partir da vigência da aposentadoria, desde que tenha havido a contribuição

de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, d e 2002, observado o disposto em

regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,
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por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art. 3° - Os arts. 8°-A, 8°-B e 8°-C da Lei n° 15.3 01, de 10 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8°-A - A carga horária semanal de trabalho do  ocupante de cargo da carreira de

Professor de Educação Básica da Polícia Militar será distribuída da seguinte forma:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II  -  oito  horas  destinadas  a  atividades  extraclasse,  observada  a  seguinte

distribuição:

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor;

b)  quatro horas semanais  na própria unidade ou em local  definido  pela direção

pedagógica, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.

§  1° -  O  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Mi litar  que  não  estiver  no

exercício da docência, que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da

biblioteca ou nos núcleos de tecnologias educacionais  -  NTEs -,  cumprirá vinte e

quatro horas semanais no exercício dessas atividades, incluindo as horas destinadas

a reuniões,  em local  definido pela  direção do órgão de sua lotação na forma de

regulamento.

§ 2° - Assegurada a compatibilidade dos horários pa ra o deslocamento entre as

unidades escolares, o Professor de Educação Básica da Polícia Militar  deverá, na

forma de regulamento, cumprir sua carga horária em outra escola, na hipótese de não

haver aulas suficientes para cumprimento integral da carga horária a que se refere o

“caput” na escola em que estiver em exercício.

§  3° -  A carga horária  do  Professor  de  Educação Bás ica da  Polícia  Militar  não

poderá ser reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com

expressa  aquiescência  do  professor,  hipótese  em  que  a  remuneração  será

proporcional à nova carga horária.

§ 4° - As atividades extraclasse a que se refere o inciso II do “caput” compreendem

atividades  de  capacitação,  planejamento,  avaliação e  reuniões,  bem  como outras

atribuições específicas do cargo que não configurem o exercício da docência, sendo

vedada a utilização dessa parcela da carga horária  para substituição eventual  de
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professores.

§ 5° - A carga horária semanal destinada a reuniões  a que se refere a alínea “b” do

inciso  II  do  “caput”  poderá,  a  critério  da  direção  da  escola,  ser  acumulada  para

utilização dentro de um mesmo mês.

§ 6° - A carga horária prevista na alínea “b” do in ciso II do “caput” não utilizada para

reuniões deverá ser destinada às outras atividades extraclasse a que se refere o § 4°.

§ 7° - Caso o Professor de Educação Básica da Políc ia Militar esteja inscrito em

atividades de formação ou cursos de capacitação promovidos ou autorizados pela

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o saldo de horas previsto no § 6° poderá

ser cumprido fora da unidade, com o conhecimento prévio da direção pedagógica.

§ 8° -  Não se confundem, no âmbito das atribuições do cargo de Professor de

Educação Básica da Polícia Militar, o apoio ao funcionamento da biblioteca previsto

no § 1° e o ensino do uso da biblioteca.

Art. 8°-B - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica

da Polícia Militar poderá ser acrescida de até dezesseis horas-aula, para que seja

ministrado, na unidade em que esteja em exercício, conteúdo curricular para o qual

seja habilitado.

§ 1° - A extensão de carga horária, no ano letivo, será:

I - obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro

horas, desde que:

a) as aulas sejam destinadas ao atendimento de demanda da escola e no mesmo

conteúdo da titulação do cargo do professor; e

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular;

II - opcional, quando se tratar de:

a) aulas destinadas ao atendimento de demanda da escola, em conteúdo diferente

da titulação do cargo do professor;

b) aulas em caráter de substituição; ou

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo;

III  -  permitida,  em caráter excepcional,  ao professor não habilitado no conteúdo

curricular das aulas disponíveis para extensão, nos termos do regulamento.

§ 2° -  As aulas  atribuídas por  exigência curricular  não estão incluídas no limite
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estabelecido no “caput”.

§ 3° - Ao assumir extensão de carga horária, o prof essor fará jus ao Adicional por

Extensão de Jornada - AEJ -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na tabela da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar acrescido da

Vantagem Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o §

1° do art. 17 da Lei n° 19.837, de 12 de dezembro d e 2011, e da vantagem pessoal

nominal a que se refere o § 3° do art. 4° da Lei n°  18.975, de 29 de junho de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.

§ 4° - É vedada a atribuição de extensão de carga h orária ao professor que se

encontra afastado do exercício do cargo.

§ 5° - O servidor ocupante de dois cargos de Profes sor de Educação Básica da

Polícia Militar fará jus à extensão de que trata o “caput” desde que o somatório das

horas  destinadas  à  docência  dos  dois  cargos  não  exceda  trinta  e  duas  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6° - O AEJ poderá compor a base da contribuição d e que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, mediant e opção expressa do servidor

quando da sua concessão, observando-se ainda, para fins de integração das horas-

aula a que se refere o “caput” à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios

estabelecidos no art. 8°-G desta lei.

§  7° -  A extensão  de  carga  horária  será  concedida  a o  Professor  de  Educação

Básica  da  Polícia Militar  a cada ano letivo  e  cessará,  a  qualquer  tempo,  quando

ocorrer:

I - desistência do servidor, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1°;

II - redução do número de turmas ou de aulas na unidade em que estiver atuando;

III - retorno do titular, quando a extensão resultar de substituição;

IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar de aulas oriundas de cargo

vago, nas hipóteses dos incisos II e III do § 1°;

V - ocorrência de movimentação do professor;

VI  -  afastamento  do  cargo,  com  ou  sem  remuneração,  por  período  superior  a

sessenta dias no ano;

VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da
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legislação específica;

VIII - requisição das aulas por professor efetivo ou efetivado habilitado no conteúdo

específico, quando assumidas por docente não habilitado.

§ 8° - A média da carga horária exercida por mais d e dez anos a título de extensão

de jornada a  que se refere o inciso  I  do  § 1° será  integrada à carga horária  do

Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  desde  que  tenha  havido  a

contribuição a que se refere o § 6°, observado o di sposto no regulamento.

§ 9° - O AEJ será pago durante as férias regulament ares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 10 - A carga horária resultante da integração prevista no § 8° não poderá ser

reduzida após essa alteração,  salvo na ocorrência de remoção e de mudança de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art.  8°-C -  O cargo efetivo  de  Professor  de  Educaçã o Básica da  Polícia  Militar

poderá ser  provido,  excepcionalmente,  com carga horária igual  ou superior  a oito

horas semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o

mesmo conteúdo curricular.

§ 1° - Para os servidores ocupantes de cargo a que se refere o “caput”, as horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2° - O subsídio do Professor de Educação Básica d a Polícia Militar a que se refere

este artigo será estabelecido conforme a tabela prevista no item II.1 do Anexo II da

Lei  n° 18.975, de 29 de junho de 2010, e será propo rcional  ao número de horas

semanais fixadas para o cargo, na forma de regulamento.

§ 3° - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais,  a integrar  a  carga horária semanal  do

professor, a qual não poderá ser reduzida após essa alteração, salvo na hipótese de

remoção  e  de  mudança  de  lotação,  com  expressa  aquiescência  do  professor,

hipótese em que a remuneração será proporcional à nova carga horária.”.

Art. 4° - Ficam acrescentados à Lei n° 15.301, de 2 004, os seguintes arts. 8°-F e 8°-
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G:

“Art.  8°-F  -  As  aulas  de  um  mesmo  conteúdo  que,  por  exigência  curricular,

ultrapassarem  o  limite  do  regime  básico  do  professor  deverão  ser  atribuídas,

obrigatoriamente,  ao  mesmo  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,

enquanto permanecer nessa situação.

§  1° -  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por

Exigência Curricular - AEC -, cujo valor será proporcional ao do subsídio estabelecido

na tabela da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar acrescido da

Vantagem Temporária de Antecipação do Posicionamento - VTAP -, de que trata o §

1° do art. 17 da Lei n° 19.837, de 2011, e da vanta gem pessoal nominal a que se

refere o §  3° do  art.  4° da  Lei  n° 18.975,  de  2010,  enquanto permanecer  nessa

situação.

§ 2° - O AEC poderá compor a base da contribuição d e que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, mediante opção express a do servidor quando da sua

concessão, observando-se ainda, para fins de integração das aulas a que se refere o

“caput” à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos no art.

8°-G desta lei.

§ 3° - O AEC será pago durante as férias regulament ares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

Art.  8°-G - A média da carga horária exercida por d ez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo

efetivo do Professor de Educação Básica da Polícia Militar, passando a compor a

remuneração do servidor,  a  partir  da vigência da aposentadoria,  desde que tenha

havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002,

observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

Art. 5° - O servidor efetivo ocupante de cargo de P rofessor de Educação Básica
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que, na data da publicação desta lei, encontrar-se em exercício de cargo com carga

horária inferior à jornada mínima estabelecida no “caput” do art. 34 da Lei n° 15.293,

de 2004, com a redação dada por esta lei, terá a carga horária ampliada para oito

horas semanais.

Art. 6° - O servidor efetivo ocupante de cargo de P rofessor de Educação Básica da

Polícia Militar  que,  na data  da publicação desta lei,  encontrar-se em exercício de

cargo com carga horária inferior à jornada mínima estabelecida no “caput” do art. 8°-C

da Lei n° 15.301, de 2004, com a redação dada por e sta lei, terá a carga horária

ampliada para oito horas semanais.

Art. 7° - O disposto nesta lei estende-se, no que c ouber, ao servidor alcançado pelo

disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, ocupante

de cargo da carreira de Professor de Educação Básica ou de Professor de Educação

Básica da Polícia Militar.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1° de janeiro de 2013 para os Profe ssores de Educação Básica, de

que trata a Lei n° 15.293, de 2004;

II - a partir de 1° de fevereiro de 2013 para os Pr ofessores de Educação Básica da

Polícia Militar, de que trata a Lei n° 15.301, de 2 004.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gustavo

Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.500/2012, de autoria do Governador do Estado, que institui a

Gratificação  de  Incentivo  à  Pesquisa  e  Docência  e  a  Gratificação  de  Função  de

Pesquisa e Ensino, no âmbito da Fundação João Pinheiro, cria a carreira de Médico

da Área de Defesa Social, institui regime de remuneração por subsídio para a carreira

de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico  da  Fundação  de  Educação  para  o

Trabalho de Minas Gerais, reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das

carreiras  do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º
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turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Esta Comissão, para suprir dado faltante em anexo do texto aprovado, fez constar

na coluna “Quantidade”  do Anexo I  da Lei  nº  15.468,  de  13  de janeiro de  2005,

modificado pelo Anexo VI do projeto, o número de cargos da carreira de Professor de

Ensino Médio e Tecnológico, idêntico ao da lei em vigor, informação confirmada pelo

Poder Executivo por meio do Ofício GAB. SUGESP n.º 233/12.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Institui  a  Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência e a Gratificação de

Função de Pesquisa e Ensino - Giped -, no âmbito da Fundação João Pinheiro, cria a

carreira de Médico da Área de Defesa Social,  institui  regime de remuneração por

subsídio para a carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico da Fundação de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -,  reajusta  os  valores  de

vencimento básico das carreiras do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência - Giped

-,  devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma como dispuser  o

regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo de provimento  efetivo  e  aos detentores de

função pública da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia, a que se refere o

inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, lotados e em efetivo

exercício na Fundação João Pinheiro - FJP.

§ 1º - A Giped será atribuída mensalmente aos servidores a que se refere o “caput”,

a partir de 1º de outubro de 2012, e terá como base de cálculo a pontuação por nível

de posicionamento, conforme a tabela constante no Anexo I desta lei.

§ 2º - A Giped será calculada de acordo com a fórmula constante no Anexo II desta

lei  e  será composta de uma parcela fixa e de uma parcela variável,  definidas da
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seguinte forma:

I - a parcela fixa equivalerá a 50% (cinquenta por cento) da pontuação relativa ao

nível de posicionamento do servidor, nos termos do Anexo I, correspondendo cada

ponto  a 3% (três  por  cento)  do vencimento  do  grau P do nível  V  da carreira  de

Pesquisador em Ciência e Tecnologia, de acordo com a carga horária do servidor;

II - a parcela variável terá como base de cálculo a parcela fixa, definida na forma do

inciso I,  e  será proporcional  aos resultados obtidos pelo servidor  na Avaliação de

Desempenho Individual  ou  na  Avaliação Especial  de  Desempenho,  bem como na

Avaliação Institucional de Desempenho.

§ 3º - A pontuação por nível de posicionamento para fins do cálculo da Giped será,

a partir de 1º de outubro de 2013, a prevista na segunda coluna da tabela constante

no Anexo I desta lei.

§ 4º - A Giped integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da

Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e será incorporada aos proventos

de aposentadoria e às pensões, observado o prazo de percepção estabelecido no

parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 2002.

§ 5º - Para o servidor aposentado com direito à paridade, será considerada, para

fins  do  disposto  no  §  4º,  a  média  aritmética  das  últimas  sessenta  parcelas  da

gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão.

Art. 2º - Fica instituída a Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino - GFPE -,

devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma  como  dispuser  o

regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo de provimento  efetivo  e  aos detentores de

função pública das carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia e de

Gestor em Ciência e Tecnologia, a que se referem, respectivamente, os incisos II e III

do art. 1º da Lei nº 15.466, de 2005, lotados e em efetivo exercício na FJP, nos níveis

e valores estabelecidos no Anexo III desta lei.

§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” é graduada em quatro níveis, em razão

da complexidade das atribuições, conforme indicadores estabelecidos em decreto.

§ 2º - A GFPE tem denominação formada pela sigla GFPE acrescida de número

cardinal correspondente ao nível de sua graduação.

§ 3º -  O valor de cada GFPE corresponde ao índice GFPE-unitário,  conforme a
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graduação em níveis constante no Anexo III.

§ 4º - À FJP é atribuído um quantitativo total de GFPEs-unitários, que corresponde

ao quantitativo de GFPEs constante no Anexo IV desta lei,  multiplicado pelo valor

correspondente do GFPE-unitário previsto no Anexo III.

§ 5º - A gratificação instituída nos termos do “caput” terá sua codificação fixada em

decreto e será atribuída por ato do Presidente da FJP.

§  6º  -  A GFPE será  paga cumulativamente  com as  parcelas  remuneratórias  do

cargo de provimento efetivo ou da função pública do servidor e não se incorporará,

para qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo

de qualquer vantagem remuneratória, salvo as decorrentes de adicional por tempo de

serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição da República

nº 19, de 4 de junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias.

§ 7º - Para fins da alteração do quantitativo e da distribuição das gratificações a que

se refere o “caput”, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 14 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 3º - Fica substituído, na tabela constante no item I.2.1 do Anexo I da Lei nº

15.466, de 2005, na linha correspondente à escolaridade do nível III da carreira de

Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  o  termo  “Mestrado”  pela  expressão:  “Pós-

graduação “lato sensu” ou Mestrado”.

Art. 4º - Fica acrescentado ao art. 16 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a seguinte redação:

“Art.. 16 - (…)

§ 1º  -  A progressão será concedida automaticamente ao servidor,  cumpridos os

requisitos legais.

§ 2º - A promoção será concedida automaticamente ou a requerimento do servidor,

na forma de regulamento, cumpridos os requisitos legais.”.

Art. 5º - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar

na forma do Anexo V desta lei.

Art. 6º - O “caput” e o § 2º do art. 18 da Lei nº 20.336, de 2 agosto de 2012, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 - Integram a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei
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Complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria

e pensão, as seguintes vantagens percebidas pelos ocupantes de cargo de Professor

de Educação Superior, a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 13 de

janeiro de 2005:

(...)

§ 2º - As contribuições previdenciárias recolhidas até 3 de agosto de 2012 e que

tiverem sua base de cálculo composta pelas vantagens de que trata o “caput” serão

consideradas para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.”.

Art. 7º - O item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, que

contém a estrutura da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, passa a

vigorar na forma do Anexo VI desta lei.

Art. 8º - Passa a ser remunerado por subsídio, fixado em parcela única, o servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Ensino Médio e

Tecnológico, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005, lotado na

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.

Parágrafo  único  -  O  valor  do  subsídio  da  carreira  de  que  trata  o  “caput”  é  o

constante  no  Anexo  VII  desta  lei,  vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,

adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória,

ressalvado o disposto no art. 10.

Art.  9º  -  No  valor  do  subsídio  da  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e

Tecnológico  de  que  trata  o  art.  8º  estão  incorporadas  as  seguintes  parcelas

remuneratórias:

I - vencimento básico ou provento básico;

II  -  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

III - vantagem pessoal prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

IV -  auxílio-alimentação previsto na Lei  Delegada nº 38,  de 26 de  setembro de

1997;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

nº 14.693, de 30 de julho de 2003;
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VI - vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 2004;

VII - Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VIII - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX - gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977;

X - vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único - Além das parcelas previstas no “caput”, o subsídio da carreira de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico incorpora as demais vantagens pecuniárias

a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012, ressalvado o disposto no art.

10.

Art.  10  -  A remuneração  por  subsídio  a  que  se  refere  o  art.  8º  não  exclui  a

percepção  de  vantagens  de  natureza  indenizatória  e  das  seguintes  espécies

remuneratórias, nos termos da legislação específica:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII - parcelas de caráter eventual relativas à extensão de carga horária, de que trata

o art. 8º-B da Lei nº 15.468, de 2005;

VIII  -  abono de permanência de que trata o § 19 do art.  40 da Constituição da

República, bem como o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda à Constituição da

República nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X - gratificação temporária estratégica;
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XI - prêmio por produtividade;

XII  -  férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art.  117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art.  11  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei

nº  15.468,  de  2005,  será reposicionado,  em 1º  de  janeiro de  2013,  na  tabela  de

subsídio  correspondente  às  respectivas  carreira  e  carga  horária  de  trabalho,

observado o disposto no art. 9º desta lei e os seguintes critérios:

I - o nível em que ocorrerá o posicionamento na tabela de subsídio será definido

conforme a escolaridade do servidor em 31 de dezembro de 2012;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor do vencimento básico previsto na tabela constante

no  item  VIII.2.1  do  Anexo  VIII  da  Lei  nº  15.961,  de  30  de  dezembro  de  2005,

acrescido das vantagens incorporáveis ao subsídio, nos termos do art. 9º, a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012.

§ 1º - Para os fins do disposto no inciso II do “caput”, o servidor será posicionado,

no  mínimo,  no  grau  previsto  na  tabela  constante  no  Anexo  VIII  desta  lei

correspondente ao seu tempo de efetivo exercício na respectiva carreira até 31 de

dezembro de 2012.

§ 2º - Na contagem de tempo de efetivo exercício para fins do disposto no § 1º,

serão observados os seguintes interstícios:

I - para o servidor com ingresso em cargo da carreira de Professor de Ensino Médio

e Tecnológico, a que se refere a Lei nº 15.468, de 2005, a contagem terá início a

partir  da data de início de exercício no cargo para o qual  tenha sido nomeado e

terminará em 31 de dezembro de 2012;

II  -  para  o  servidor  que  teve  o  cargo  transformado  na  forma  da  correlação

estabelecida no item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 15.468, de 2005, a contagem terá

início a partir  da data de início de exercício no cargo transformado que ensejou o

posicionamento  de  que  trata  o  Decreto  nº  44.219,  de  27  de  janeiro  de  2006,  e

terminará em 31 de dezembro de 2012;

III  -  para  o  servidor  a  que  se  referem  os  incisos  IV  e  V  do  art.  7º  da  Lei
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Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, a contagem terá início a partir da

data  da  primeira  designação  para  o  exercício  de  função  pública,  no  âmbito  da

Utramig, formalizada nos termos da alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de

20 de julho de 1990, e terminará em 31 de dezembro de 2012;

IV  -  para  o  servidor  que  passou  para  a  inatividade  em  data  anterior  a  31  de

dezembro de 2012, a contagem terá início na data de início de exercício prevista nos

incisos I, II ou III, conforme a situação do servidor, e terminará na data de vigência da

aposentadoria ou do afastamento preliminar à aposentadoria.

§ 3º  -  À contagem de tempo de efetivo exercício do servidor  de que tratam os

incisos I e II do § 2º será acrescido o período de exercício de função pública, no

âmbito da Utramig, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do

§ 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 4º - O posicionamento na tabela de subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2012, excluídas as parcelas não incorporáveis ao subsídio, previstas no

art. 10 desta lei.

§ 5º -  Quando o valor apurado nos termos do inciso II  do “caput”,  observado o

disposto nos §§ 1º  a 4º,  não corresponder a um valor  exato previsto nas tabelas

constantes  no  Anexo  VII  desta  lei,  desprezados  os  centavos,  o  servidor  será

posicionado no grau imediatamente superior.

§ 6º - Caso o valor obtido nos termos do inciso II do “caput”, observado o disposto

nos §§ 1º a 4º, seja superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 7º - A vantagem pessoal de que trata o § 6º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do “caput”, observado o disposto nos §§ 1º a 5º.

§ 8º - A vantagem pessoal de que trata o § 6º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas no Anexo VII

desta lei.
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§ 9º  -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicação desta  lei,  carga horária

semanal  de  trabalho  diferente  das previstas  nas tabelas  constantes no  Anexo VII

desta lei, o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

Art. 12 - O disposto nos arts. 8º a 11 aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da

Lei nº 10.254, de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência

os valores aplicáveis à carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, a que se

refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005.

Art. 13 - A remuneração do designado nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de

1990, para funções correspondentes às do cargo da carreira de Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005,

terá  como referência  os  valores  constantes  no  Anexo  VII  desta  lei,  observada  a

proporcionalidade em relação à carga horária.

Parágrafo único -  Fica vedado o acréscimo de qualquer  vantagem pecuniária  à

remuneração dos designados de que trata o “caput”,  ressalvadas as previstas nos

incisos I a X do art. 10.

Art. 14 - Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 8º, submetido ao regime

de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo

Estadual,  as  opções  remuneratórias  estabelecidas  na  legislação  específica,

observada, em qualquer hipótese, a vedação à percepção das parcelas incorporadas

na forma do art. 9º.

Art.  15  -  Os valores  dos  subsídios  dos servidores  de  que trata  o  art.  8º  serão

reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de sua

vigência, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo  único  -  A  aplicação  do  disposto  no  “caput”  está  condicionada  à

observância do disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art.  16  -  O  disposto  nos  arts.  7º  a  15  aplica-se,  no  que  couber,  ao  servidor

alcançado pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, ocupante de

cargo da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico.

Art. 17 - Ficam criados cinco mil duzentos e noventa e um cargos da carreira de
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Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere a Lei nº 14.695, de 30 de julho de

2003.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos

de Agente de Segurança Penitenciário, previsto no Anexo I da Lei nº 14.695, de 2003,

passa a ser: “18.656”.

Art. 18 - O “caput” do art. 5º da Lei nº 14.695, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - Fica criada, no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa

Social, com lotação na Subsecretaria de Administração Prisional, a carreira de Agente

de Segurança Penitenciário.”.

Art. 19 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o

seguinte inciso XVII:

“Art.1º - (...)

XVII - Médico da Área de Defesa Social.”.

Art. 20 - O inciso I do art. 3º da  Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o inciso V a seguir:

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Defesa Social, os cargos das carreiras de Auxiliar

Executivo  de  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social,  Analista

Executivo de Defesa Social e Médico da Área de Defesa Social;

(...)

V  -  no  Corpo de Bombeiros  Militar  do  Estado de Minas  Gerais,  os  cargos das

carreiras  de  Auxiliar  Executivo  de  Defesa Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa

Social e Analista Executivo de Defesa Social.”.

Art. 21 - O “caput” do art. 5º da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - A lotação dos cargos das carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social,

Assistente Executivo de Defesa Social, Analista Executivo de Defesa Social e Médico

da Área de Defesa Social nos quadros de pessoal dos órgãos a que se referem os

incisos I e V do art. 3º será definida em decreto e fica condicionada à anuência dos

órgãos envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
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- Seplag -, observado o interesse da administração.”.

Art. 22 - Fica acrescentado ao art. 8º da Lei nº 15.301, de 2004, o seguinte inciso

VI:

“Art. 8º - (...)

VI -  doze ou vinte e quatro horas,  a serem exercidas em regime normal  ou de

plantão, para os servidores ocupantes de cargos da carreira a que se refere o inciso

XVII do art. 1º desta lei.”.

Art. 23 - O inciso IV do § 1º e o § 4º do art. 9º da Lei nº 15.301, de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 1º - (...)

IV - para as carreiras de Médico da Área de Defesa Social e de Analista da Polícia

Civil, nas funções de Médico ou Odontólogo:

(...)

§ 4º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico da Área de Defesa

Social  e  de  Analista  da  Polícia  Civil,  no  desempenho  da  função  de  médico,  a

residência médica e os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio

entre o Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB

- e a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à pós-graduação

“lato sensu”.”.

Art. 24 - Fica acrescentada ao item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.301, de 2004, na

forma do Anexo IX desta lei, a tabela de estrutura da carreira de Médico da Área de

Defesa Social.

Art. 25 - Ficam transformados vinte e dois cargos da carreira de Analista Executivo

de Defesa Social, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004, lotados na Secretaria de

Estado de Defesa Social - Seds -, em vinte e dois cargos da carreira de Médico da

Área de Defesa Social.

Art.  26 -  Ficam criados cento e setenta e oito  cargos de provimento  efetivo da

carreira de Médico da Área de Defesa Social, instituída pelo art. 19 desta lei.

Art. 27 - Os cargos correspondentes às funções públicas da carreira de Analista

Executivo  de  Defesa  Social,  a  que  se  refere  a  Lei  nº  15.301,  de  2004,  cujos
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detentores, no exercício da função de médico, tiverem sido efetivados em decorrência

do disposto nos arts. 105 e 106 do ADCT da Constituição do Estado, acrescentados

pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam transformados em

cargos da carreira de Médico da Área de Defesa Social.

Parágrafo único -  O quantitativo de cargos de que trata o “caput”  será apurado

quando do posicionamento previsto no art. 30 desta lei.

Art.  28 -  Passam a integrar a carreira de Médico da Área de Defesa Social  os

servidores  efetivados em  decorrência  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  em

exercício da função de médico, cujos cargos estiverem lotados na Seds.

Parágrafo único -  O quantitativo de cargos de que trata o “caput”  será apurado

quando do posicionamento previsto no art. 30 desta lei.

Art.  29  -  Os servidores  que passaram para  a  inatividade em  cargo de Analista

Executivo de Defesa Social, na função de médico, e que fizerem jus à paridade serão

posicionados  na  carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  mantidas  as

referências de nível, grau e carga horária utilizadas para pagamento dos proventos.

Parágrafo único - A pensão dos servidores que fizerem jus à paridade e que tenham

desempenhado a função de médico, cujo valor seja correspondente à remuneração

do  cargo de Analista  Executivo  de  Defesa Social,  será  revista  de  acordo  com  o

disposto no “caput”.

Art. 30 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos dos arts. 25, 27 e

28 e o servidor inativo a que se refere o art.  29 serão posicionados, por meio de

resolução conjunta da Seplag e da Seds, na estrutura da carreira de Médico da Área

de  Defesa  Social,  constante  no  item  I.1  do  Anexo  I  da  Lei  nº  15.301,  de  2004,

acrescentada por esta lei.

§ 1º - O posicionamento de que trata o “caput” terá vigência a partir de 1º de janeiro

de 2013 e dar-se-á no mesmo nível e no mesmo grau em que o servidor estiver

posicionado na carreira de Analista Executivo de Defesa Social em 31 de dezembro

de 2012, observada a escolaridade exigida para o nível  da carreira de Médico da

Área de Defesa Social.

§ 2º - Na hipótese de não possuir a escolaridade exigida para o seu posicionamento

nos termos do § 1º, o servidor será posicionado no maior nível correspondente a sua
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escolaridade, no grau cujo vencimento corresponda ao seu vencimento básico ou no

grau imediatamente superior.

§  3º  -  Caso  o  vencimento  básico  percebido  pelo  servidor  seja  superior  ao

vencimento  básico  do  último  grau  do  nível  em  que  for  posicionado,  o  servidor

perceberá a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita

exclusivamente  à  atualização  decorrente  da  revisão  geral  da  remuneração  dos

servidores estaduais.

Art.  31  -  Os  valores  das  parcelas  mensais  remanescentes  dos  contratos

temporários de prestação de serviço de médico celebrados com a Seds, de que trata

a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, terão como referência, a partir  de 1º de

janeiro  de  2013,  a  remuneração do  cargo  de  Médico  da  Área de  Defesa  Social,

correspondente à carga horária prevista no contrato e à escolaridade exigida.

Art. 32 - O inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

I - as constantes no Anexo I, para as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa

Social de que tratam os incisos I a VI e XIV a XVII do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10

de agosto de 2004;”.

Art. 33 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005, o item I.1.4, na

forma do Anexo X desta lei.

Parágrafo  único  -  Aplicam-se  às  tabelas  de  vencimento  básico  de  que  trata  o

“caput” os percentuais de reajuste e as respectivas datas de vigência previstos nos

arts. 16 e 17 da Lei nº 20.336, de 2 de agosto de 2012.

Art. 34 - A tabela constante no item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.301, de 2004,

passa a vigorar acrescida da linha constante no Anexo XI desta lei.

Art. 35 - Ficam criados mil e trezentos cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Administrativo da Polícia Militar,  instituída pela Lei  nº 15.301, de 10 de

agosto de 2004.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos

da carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar, previsto no quadro dessa

carreira constante no item I.3 do Anexo I da Lei nº 15.301, de 2004, passa a ser:
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“1.534”.

Art. 36 - Ficam reajustados em 30,23% (trinta vírgula vinte e três por cento), a partir

de 1º de janeiro de 2013, os valores da tabela de vencimento básico da carreira de

Médico Perito, constante no Anexo VII da Lei nº 20.364, de 7 de agosto de 2012.

Parágrafo único - Aplicam-se à tabela de vencimento básico de que trata o “caput”

os percentuais de reajuste e as respectivas datas de vigência previstos nos arts. 16 e

17 da Lei nº 20.336, de 2012.

Art. 37 - Ficam reajustados em 15,92% (quinze vírgula noventa e dois por cento), a

partir  de 1º de janeiro de 2013, os valores de vencimento básico das carreiras de

Auxiliar de Atividades Operacionais, de Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade,

de  Agente  Fiscal  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade  e  de  Analista  de  Gestão,

Metrologia  e  Qualidade,  cujos  cargos  são  lotados  no  Instituto  de  Metrologia  e

Qualidade do Estado de Minas Gerais, de que trata o item VIII.3 do Anexo VIII da Lei

nº 15.961, de 2005.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  “caput”  aplica-se  aos  servidores  inativos  que

fizerem jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

Art. 38 - O § 2º do art. 6º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o § 3º a seguir:

“Art. 6º - (…)

§ 2º - O percentual de cargos de recrutamento limitado não alcançado nos termos

dos incisos I e II do “caput” poderá ser compensado nos cargos em comissão DAD de

níveis 6 a 11, observado o disposto em regulamento.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão controlará o cumprimento

do disposto neste artigo.”.

Art. 39 - O § 2º do art. 6º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o § 3º a seguir:

“Art. 6º - (…)

§ 2º - O percentual de cargos de recrutamento limitado não alcançado nos termos

dos incisos I e II do “caput” poderá ser compensado nos cargos em comissão DAI de

níveis 24 a 29, observado o disposto em regulamento.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão controlará o cumprimento
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do disposto neste artigo.”.

Art. 40 - O “caput” do art. 4º da Lei nº 17.988, de 30 de dezembro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica instituída a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de

Educação Superior - GDPES -, devida, nas condições estabelecidas neste artigo e na

forma  como dispuser  o  regulamento,  aos  servidores  da  carreira  de  Professor  de

Educação Superior, a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 13 de

janeiro de 2005, em efetivo exercício na Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg -, na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - ou na Fundação

Helena Antipoff - FHA.”.

Art. 41 - Fica revogado o § 2º do art. 8º da Lei nº 15.301, de 2004.

Art.  42  -  Esta  lei  entra em vigor  na data  de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente ao disposto no art. 6º a partir de 3 de agosto de 2012.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  -  Gustavo  Valadares,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

ANEXO I

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

Tabela de Pontuação para Cálculo da Giped

*  -  A tabela  de  pontuação  para  cálculo  da  Giped  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 20.12.2012.

ANEXO II

(a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

Fórmula para Cálculo da GIPED

Giped = parcela fixa + parcela variável

Parcela fixa = 0,5 x P x 0,03 x VB,

sendo:

P: pontuação de acordo com o nível de posicionamento do servidor, nos termos do

Anexo I;

VB: vencimento básico do grau P do nível V da carreira de Pesquisador em Ciência

e Tecnologia, de acordo com a carga horária do servidor.
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Parcela variável = parcela fixa x (0,6 x ADI + 0,4 x AI),

sendo:

ADI: resultado da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de

Desempenho do servidor dividido por 100;

AI: resultado da Avaliação de Desempenho Institucional, decorrente do Acordo de

Resultados, dividido por 100.

ANEXO III

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2012)

Tabela de Níveis e Valores das Gratificações de Função de Pesquisa e Ensino -

GFPE

* - A tabela de níveis e valores das gratificações de função de pesquisa e ensino -

GFPE foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o § 4º do art. 2º da Lei nº , de de de 2012)

Quantitativo de Gratificações de Função de Pesquisa e Ensino na Fundação João

Pinheiro - GFPE

* - O quantitativo de gratificações de função de pesquisa e ensino na Fundação

João Pinheiro - GFPE - foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2012)

"ANEXO XLII

(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

* - O Anexo XLII, a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de

abril de 1998, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 47, 48, 56 e 60

da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

(…)

I.2 - UTRAMIG



2620
____________________________________________________________________________

Professor de Ensino Médio e Tecnológico

Carga Horária Semanal de Trabalho: 24 ou 30 horas

*  -  A estrutura  da  carreira  do  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico,  carga

horária  24  ou  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

20.12.2012.

ANEXO VII

(a que se refere o parágrafo único do art. 8º da Lei nº , de de de 2012)

Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico

24 horas

* - A tabela de subsídio da Carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,

carga horária 24 semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.

30 horas

* - A tabela de subsídio da Carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,

carga horária 30 semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.

ANEXO VIII

(a que se refere o § 1º do art. 11 da Lei nº , de de de 2012)

Tabela de Tempo de Serviço para Fins de Revisão de Posicionamento na Carreira de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico

* -  A tabela  de Tempo de Serviço para Fins  de Revisão de Posicionamento na

Carreira  de Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 20.12.2012.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 24 da Lei nº , de de de 2012)

“Anexo I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de

2004)

I.1. Estrutura das carreiras administrativas pertencentes ao Quadro de Pessoal da

Secretaria de Estado de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais

(...)

Carreira de Médico da Área de Defesa Social
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Carga horária de trabalho: 12 ou 24 horas semanais

* - A Estrutura da carreira de Médico da Área de Defesa Social, carga horária 12 ou

24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.

ANEXO X

(a que se refere o art. 33 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do Grupo de Atividades

de Defesa Social do Poder Executivo

I.1. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

(...)

I.1.4. Carreira de Médico da Área de Defesa Social

Carga Horária: 12 horas semanais

*  -  A  Carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  carga  horária  12  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.

Carga Horária: 24 horas semanais

*  -  A  Carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  carga  horária  24  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.

ANEXO XI

(a que se refere o art. 34 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004)

(...)

III.1 -  Atribuições dos Cargos das Carreiras da Secretaria  de Estado de Defesa

Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

* - O quadro contendo as atribuições dos Cargos das Carreiras da Secretaria de

Estado de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2012.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, na 90ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura, em 19/12/2012, a comunicação do Deputado Antônio

Júlio em que notifica sua renúncia ao mandato a partir de 20/12/2012 para assumir o

cargo de Prefeito Municipal de Pará de Minas. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Duarte Bechir, Bosco e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Ofícios e cartão - Leitura do Relatório das Atividades da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 42/2012 - Projetos de Lei nºs

3.662 a 3.679/2012 - Requerimentos nºs 4.169 a 4.181/2012 - Requerimentos das

Comissões  de  Assuntos  Municipais,  de  Direitos  Humanos  e  de  Defesa  do

Consumidor,  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

Sargento Rodrigues (4) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Esporte,

da  Pessoa  com  Deficiência,  de  Política  Agropecuária,  de  Meio  Ambiente,  de

Fiscalização Financeira, de Saúde e de Educação e do Deputado Antônio Júlio - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência

-  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues (4); deferimento - Votação de

Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Assuntos Municipais, de Direitos

Humanos e de Defesa do Consumidor e da Deputada Liza Prado; aprovação - 2ª

Fase:  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Prosseguimento  da  discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012;

encerramento  da  discussão;  discursos  dos  Deputados  Gustavo  Perrella  e  Dalmo

Ribeiro Silva e da Deputada Maria Tereza Lara; votação do projeto, salvo emendas e

subemendas; aprovação; votação das Emendas nºs 35, 39, 82 a 86, 89, 90, 93, 98,

101, 107 a 120, 122, 124, 125, 129, 134 a 137, 139 a 144, 146, 149 a 159, 161 e 163

a 258 e das Subemendas n° 1 às Emendas n°s 1, 3, 14 , 17, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 40,

42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60, 64, 68, 75, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106,

121,  123,  126  a  128,  130,  132,  133,  138,  145,  147,  148  e  160;  aprovação;

prejudicialidade das Emendas nºs 1, 3 a 7, 14, 16 a 23, 26, 33, 34, 36 a 38, 40 a 42,
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44 a 47, 49 a 51, 53 a 60, 63 a 66, 68, 72, 74, 75, 79, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100,

102 a 106, 121, 123, 126 a 128, 130 a 133, 138, 145, 147, 148, 160 e 162; votação

das Emendas nºs 2, 8 a 13, 15, 24, 25, 27 a 32, 43, 48, 52, 62, 67, 69 a 71, 73, 76 a

78, 80 e 81; rejeição - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.471/2012;

discursos  dos  Deputados  Ulysses  Gomes,  Carlos  Pimenta  e  Rogério  Correia;

encerramento da discussão; requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento;

requerimento  do  Deputado Rogério  Correia;  aprovação;  votação do projeto,  salvo

emendas, subemendas e destaques; aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 13, 25

a 39, 43 a 45, 47 a 57, 67 a 78, 80 a 87, 91 a 94, 116 a 118, 155, 191 a 241, 243 a

252, 255 a 274, 282, 284 a 288, 291 a 300, 306, 310, 311, 313 a 316, 320 a 338, 345

a 355, 357 a 370, 372 a 382, 385 a 388, 400 a 411, 414, 418 a 424, 426 a 431, 441 a

470, 486 a 524, 528, 529 a 534, 536 a 555, 558 a 561, 563, 564, 566, 567, 572 a 575,

578, 579, 581 a 587, 596 e 597, 599 a 604, 611 a 618, 649 a 655, 660 a 669, 676, 693

a 804 e das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 14 a 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63, 79,

88 a 90, 95 a 99, 106, 114, 115, 242, 253, 275 a 277, 279 a 281, 289, 290, 301, 304,

305, 307 a 309, 312, 317 a 319, 339 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413, 415 a

417, 425, 432, 434, 439, 525 a 527, 535, 556, 557, 562, 565, 568 a 571, 576, 577,

580, 588 a 595, 598, 605, 606, 609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689, 691

e 692; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 14 a 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63,

79, 88 a 90, 95 a 99, 106, 114, 115, 242, 253, 275 a 277, 279 a 281, 289, 290, 301,

304, 305, 307 a 309, 312, 317 a 319, 339 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413,

415 a 417, 425, 432, 434, 439, 525 a 527, 535, 556, 557, 562, 565, 568 a 571, 576,

577, 580, 588 a 595, 598, 605, 606, 609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689,

691 e 692; votação das Emendas nºs 17, 19 a 24, 58, 59, 62, 64 a 66, 100 a 105, 107

a 113, 254, 278, 302, 303, 371, 389, 390, 396 a 399, 433, 435 a 438, 440, 471 a 485,

607, 608, 635, 637, 638, 640 a 645, 647, 656, 658, 659, 670 a 675, 677, 679 a 685,

687,  688  e  690;  rejeição;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  votação  das

Emendas nºs 619 a 633 e 646; rejeição; prorrogação da reunião; declarações de voto

- Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Discussão e Votação de Pareceres de

Redação Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 596 e 2.325/2011

e 2.811, 3.088, 3.472 e 3.471/2012; aprovação; declarações de voto - Encerramento -
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Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão

- Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio

- Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Às 14h1min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Gustavo Perrella, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:
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OFÍCIOS

Do Sr. Amilcar Martins Filho, Diretor do Instituto Cultural Amilcar Martins, solicitando

o  apoio  desta  Casa  ao  referido  Instituto,  por  meio  da  apresentação  de  emenda

parlamentar ao orçamento do Estado. (- À Comissão de Cultura.)

Do Sr. Aroldo Costa Melo, Vereador da Câmara Municipal de Paraopeba, solicitando

o apoio desta Casa para a concessão de subvenção à Associação dos Veteranos

Esportistas de Paraopeba. (- À Comissão de Esporte.)

Do BNDES comunicando a liberação de recursos financeiros referentes ao contrato

que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, Corregedor Regional da Justiça Federal

da 1ª Região (2), prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.300/2012 ,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Cel.  BM  Osmar  Duarte  Marcelino,  Presidente  do  TJMMG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.798/2012 , da Comissão de Fiscalização

Financeira.

Da Sra. Célia Pimenta Barroso Pitchon, Ouvidora-Geral do Estado, encaminhando

exemplar do manual “Ouvidoria Pública Passo a Passo”. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Do Sr.  Clyton  Brandão da Matta,  Chefe da  Polícia  Civil,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.708/2012 , da Comiss ão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Denilson  Feitoza,  Secretário  Adjunto  de  Defesa  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.661/2012 ,  da  Comissão  Especial  da

Violência contra a Mulher.

Do  Sr.  Luiz  Antônio  Sasdelli  Prudente,  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.403/2012,  da Comissão do

Trabalho.

Do Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador da Promotoria Estadual de

Defesa  do  Patrimônio  Cultural  e  Turístico,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 3.813/2012, da Comissão de Turismo.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (7),  prestando
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informações relativas aos Requerimentos n°s 2.879 e  3.196/2012, da Comissão da

Pessoa  com  Deficiência,  3.307/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,

3.329/2012,  da  Comissão  Especial  da  Violência  contra  a  Mulher,  3.444/2012,  da

Comissão  de  Transporte,  2.921/2012,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  e

3.183/2012, do Deputado Elismar Prado.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da Superintendência Centro

de Minas da CEF (5), informando a celebração de contratos de repasse com o Estado

por  meio  da  Secretaria  Extraordinária  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas e da Secretaria de Turismo e a liberação

de  recursos  financeiros  em  favor  desta,  relativos  ao  contrato  de  repasse  que

menciona.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Omilton Visconde Junior, Presidente do Sindicato da Indústria de Produtos

Farmacêuticos no Estado de São Paulo, encaminhando estudo sobre a arrecadação

fiscal no Brasil no período de 2005 a 2011, realizado por economistas da PUC de São

Paulo por encomenda desse Sindicato. (- À Comissão de Saúde.)

CARTÃO

Da Sra. Deoclecia Amorelli Dias, Presidente do TRT-MG, encaminhando o livro “70

Anos da Justiça do Trabalho”. (- À Comissão de Administração Pública.)

Leitura do Relatório das Atividades da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário para proceder à leitura do

Relatório das Atividades da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura.

O Sr. 1º-Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê o Relatório das Atividades da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, que será publicado em outra edição.)

Na verdade, a Assembleia teve um avanço bastante grande. Foram inúmeras as

leis  aprovadas,  muitas  solicitações  e  um  trabalho  extraordinário  dos  funcionários

desta Casa, tanto os efetivos quanto os de gabinete. Por isso, ao final deste mandato

queremos desejar, em nome da Mesa, um bom ano para todos que aqui trabalham e

servem ao povo mineiro. Se não podemos resolver e propor felicidade para todos,

pelo menos que Deus possa nos dar os instrumentos necessários para vencermos os
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desafios. Feliz Natal para todos. Aos Deputados, um bom descanso e que, no ano de

2013, estejamos aqui para trabalhar em prol do cidadão de Minas Gerais. Que Deus

abençoe a todos.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Muito obrigado, 1º-Secretário. V. Exa.

receba  os  nossos  aplausos  pelo  seu  desempenho  como grande  companheiro  e,

sobretudo, como exemplar Deputado nesta Casa por anos muitos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Duarte  Bechir)  -  A  Presidência  passa  a  receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42/2012

Altera  o  art.  185  da  Constituição  Estadual  para  instituir  a  obrigatoriedade  do

planejamento  e  da  execução do Plano Estratégico  de  Serviços  Sociais  de  Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O art.  185 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  185 -  A ordem social,  que tem como base o primado do trabalho e como

objetivo o bem-estar e a justiça sociais, terá como instrumento de planejamento o

Plano Estratégico de Serviços Sociais de Minas Gerais.

§ 1° - O planejamento dos serviços sociais no Estad o será consolidado no Plano

Estratégico de Serviços Sociais de Minas Gerais a fim de assegurar-se a cobertura

das necessidades sociais das pessoas e de garantir-lhes o direito a uma vida digna.

§ 2° - O Plano Estratégico de Serviços Sociais de M inas Gerais deverá conter:

I  -  diagnóstico baseado em indicadores que tracem as necessidades sociais  da

população e a qualidade dos serviços sociais oferecidos;

II - planejamento de ações intersetoriais em coerência com o diagnóstico elaborado;

III  -  carteira  de  serviços  sociais  determinando  o  conjunto  da  rede  pública  de

serviços sociais;

IV - previsão de serviços para combater a pobreza multidimensional no Estado.
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§ 3° - A elaboração do plano de que trata este arti go ficará a cargo de comissão

intersetorial a ser criada para esse fim, garantida a participação da sociedade civil, e

dependerá de posterior aprovação por meio de lei.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos Arantes - Ana Maria Resende - André Quintão -

Braulio  Braz -  Carlos Henrique -  Carlos Mosconi -  Délio Malheiros -  Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio

- João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Marques

Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

Justificação: A prestação de serviços de qualidade e com abrangência à sociedade

é o maior desafio de toda a administração pública, quer seja municipal, estadual ou

federal. Nesse contexto, também se insere a ativa e constante preocupação com a

diminuição da pobreza, de modo a levar à sociedade uma infraestrutura de serviços

suficiente para atender às suas necessidades.

A Constituição do Estado prevê, em seu art. 231, um instrumento de planejamento

econômico  que  muito  colabora  para  um  desenvolvimento  econômico  sustentável,

planejado  e  dotado  de  metas.  Esse  instrumento  se  denomina  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  -  e  corrobora  as  novas  tendências  da

administração pública de planejamento voltado para resultados.

Dessa forma, o Plano Estratégico de Serviços Sociais será ferramenta crucial para

o devido planejamento da qualidade, da cobertura e da diversidade de serviços que

devem  ser  oferecidos  à  sociedade  mineira  através  de  ações  intersetoriais  e

transversais.

O combate à pobreza também é tema inerente a esse planejamento, uma vez que o

Estado de Minas Gerais, adotando a metodologia desenvolvida pelo Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil  para tratar a pobreza de forma

multidimensional,  segundo  os  parâmetros  do  Índice  de  Pobreza  Multidimensional,

reconhece que a pobreza não é apenas uma limitação de renda, mas se consolida

em um conjunto de privações em saúde, educação e padrão de vida.
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É com uma rede de serviços sociais de qualidade, com alto nível de cobertura de

atuação e planejada de acordo com as reais necessidades sociais, que se poderá

atingir os resultados esperados no combate à pobreza multidimensional e levar Minas

Gerais a um lugar de excelência também na ceara da prestação de serviços sociais.

Por esses motivos, esta proposta de emenda à Constituição está em consonância

com a tendência atual de reconhecer que se pode promover o desenvolvimento social

quando se estrutura uma rede de serviços sociais capaz de mudar a realidade de

cidadãos e alcançar a universalização do acesso aos mecanismos que garantam os

direitos sociais.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.662/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores da Fazenda

Nova Bom Jardim - ACNBJ -, com sede no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Produtores da Fazenda Nova Bom Jardim - ACNBJ, no Município de Tapira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Bosco

Justificação: A Associação Comunitária dos Produtores Rurais da Fazenda Nova

Bom Jardim, com sede no Município de Tapira, é uma sociedade de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  apolítica,  beneficente  e  voltada  para  a  defesa  dos  direitos  e

interesses dos produtores rurais  junto a  instituições públicas e privadas.  Além de

executar ações diretamente ligadas à melhoria das atividades dos produtores rurais,

preocupa-se em incentivar o respeito pela equilíbrio ecológico e pela conservação do

meio ambiente.

A entidade  busca  estimular  o  trabalho  em  mutirão,  o  debate  de  problemas  da

produção  rural,  a  união  e  a  solidariedade  entre  os  associados,  além  de  outras

medidas  em  benefício  dos  produtores,  com  destaque  para  a  edição  de  boletins

informativos  sobre  temas de relevância  para  a  classe.  Assim,  apresenta-se  como
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importante otimizadora de atividades econômicas, culturais e sociais em sua região.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres, no caso de sua dissolução, e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A Associação  desenvolve  suas  atividades,

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que nela exercem atividades voluntárias.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.663/2012

Declara de utilidade pública o Lions Clube de Brasilândia Cyro Gois, com sede no

Município de Brasilândia de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Brasilândia Cyro Gois,

com sede no Município de Brasilândia de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Inácio Franco

Justificação: O Lions Clube de Brasilândia Cyro Gois é uma sociedade civil sem fins

lucrativos que tem entre os seus principais objetivos criar e incentivar o espírito de

respeito e consideração entre os povos do mundo, mediante o estudo das relações

internacionais; incentivar o estudo e a prática dos princípios do bom governo e da

cidadania;  interessando-se  pelo  bem-estar  cívico,  cultural,  social  e  moral  da

comunidade, entre outros.

A Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade

pública,  razão  pela  qual  contamos  com o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.664/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cultura & Vida - Asculvida -, com sede no

Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultura & Vida - Asculvida

-, com sede no Município de João Pinheiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Cultura & Vida - Asculvida -, com sede em João Pinheiro,

tem  por  finalidade  a  promoção  da  defesa,  conservação  e  preservação  do  meio

ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável; a luta por meios legais pela

defesa de nascentes, matas ciliares, matas nativas, sistemas de captação, tratamento

e distribuição de água potável e biodiversidade; incentivo à prática da reciclagem de

lixo;  promoção  da  cultura  entre  crianças,  adolescentes  e  jovens  para  o

desenvolvimento  de  programas  com  conscientização  cidadã;  implementação  de

programas que visem o  pleno exercício  da  cidadania  ambiental  e  cultural  para  o

desenvolvimento  da  qualidade  de  vida  da  população;  promoção  de  encontros,

seminários,  palestras  e  campanhas  no  Município  de  João  Pinheiro,  objetivando

conscientizar a população da importância da preservação, conservação e defesa do

meio  ambiente;  defesa,  promoção,  incentivo  e  apoio  às  formas  de  expressão  e

difusão cultural, tais como dança, teatro, música, literatura, pintura, capoeira e outras

e,  principalmente,  resgate  da  cultura  do  Município  de  João  Pinheiro,  suas  festas

populares, folia de reis, entre outras; apoio e solidariedade a criança, adolescente,

jovem, mulher,  pessoas com deficiência  física e idosos; prestação de serviços no

âmbito social;  e  desenvolvimento de todas as ações necessárias  para resultar  na

busca de seus objetivos.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.665/2012

Dispõe sobre os direitos e deveres dos pais e responsáveis no que se refere à

participação na vida escolar das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  É  direito  dos  pais  ou  responsáveis  por  cr ianças  e  adolescentes

matriculados no ensino básico da rede pública de ensino do Estado ter ciência do

processo pedagógico e participar na definição das propostas educacionais.

Art.  2° -  O  disposto  no  art.  1° compreende,  no  míni mo,  os  seguintes  meios  e

procedimentos:

I  -  acesso  a  informações  relevantes  das  escolas  públicas,  na  forma  da  Lei  nº

11.036, de 14 de janeiro de 1993;

II - a oferta de horários alternativos para reuniões com pais ou responsáveis.

§ 1° - O calendário de reuniões com pais ou respons áveis deve ser divulgado no

início do ano letivo.

§ 2° - Os pais ou responsáveis por alunos infrequen tes, com baixo desempenho

escolar  ou  com  problemas  comportamentais  devem  ser  comunicados  do

agendamento de reuniões também por via postal ou por outro meio que garanta que

dele tenham ciência.

Art. 3° - A ausência de pais ou responsáveis por al unos infrequentes, com baixo

desempenho escolar ou com problemas comportamentais às reuniões escolares deve

ser comunicada pela direção da escola ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público

da Infância e da Juventude para apuração do descumprimento dos deveres inerentes

ao poder familiar e, eventualmente, da ocorrência de crime de abandono intelectual.

Parágrafo único - Para fins deste dispositivo, compreende-se por:

I - aluno infrequente aquele que ultrapassou 50% (cinquenta por cento) do número

de faltas permitidas em lei por ciclo ou ano letivo;

II - aluno com baixo desempenho escolar aquele cujo rendimento o encaminhe a

estudos de recuperação em mais de uma disciplina;

III  -  aluno com problemas comportamentais  aquele  mencionado em ocorrências

disciplinares ou que tenha praticado atos infracionais relacionados com a escola.
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Art. 4° - A ementa da Lei nº 11.036, de 14 de janei ro de 1993, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de dados relevantes das escolas

públicas.”.

Art. 5° - O “caput” e o § 1° do art. 1° da Lei nº 1 1.036, de 14 de janeiro de 1993,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - A Secretaria de Estado de Educação fica obrigada a divulgar os dados

relevantes relativos às escolas públicas de educação básica do Estado.

§ 1° - Para cumprimento do que estabelece este arti go, consideram-se relevantes

os seguintes dados, por escola:

I - nome e endereço da unidade escolar, nome dos integrantes de sua direção e

instruções  que permitam  ao  interessado  comunicar-se com  o  estabelecimento  de

ensino por telefone ou por correio eletrônico;

II - o número de alunos matriculados por ciclo ou ano;

III  -  os  resultados  obtidos  pela  escola  em  levantamentos  oficiais,  federais  ou

estaduais, de avaliação da qualidade do ensino;

IV - a taxa de conclusão de estudos por ciclo ou ano;

V - o calendário de reuniões do colegiado escolar e de reuniões pedagógicas entre

pais e alunos;

VI  -  telefone  e  endereço  eletrônico  para  comunicação  com  a  Diretoria  da

Superintendência Regional de Ensino e com a Ouvidoria Educacional da Ouvidoria-

Geral do Estado.”.

Art. 6° - Ficam acrescentados ao art. 2° da Lei nº 11.036, de 14 de janeiro de 1993,

os seguintes §§ 1° e 2º:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - O dever de divulgação das informações a que se referem o “caput” do art. 1°

e este artigo pressupõe a utilização de todos os meios e instrumentos legítimos que

estiverem à disposição, sendo obrigatória,  no mínimo, a afixação em local de fácil

acesso junto à secretaria  do  estabelecimento de ensino  e a divulgação em sítios

oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 2º - Os sítios de que trata o § 1º deverão atender, entre outros, aos seguintes
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requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação

de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II  -  garantir  a  atualização,  a  autenticidade  e  a  integridade  das  informações

disponíveis para acesso.”.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  projeto  de  lei  que  apresentamos  a  esta  Casa  Legislativa  visa

garantir  o engajamento dos alunos, dos pais  e da sociedade na mobilização pela

qualidade do ensino.

Estudos  demonstram  que  a  integração  dos  pais  e  de  outros  atores  sociais  no

projeto de melhoria da qualidade do ensino é fundamental para que sejam garantidos

resultados  coletivos,  como  a  melhoria  da  qualidade  da  educação  de  um

estabelecimento escolar, e individuais, como a melhoria do desempenho de um aluno.

Compete ao poder público facilitar e qualificar a participação dos pais, e o acesso à

informação relativa à escola é fundamental para garantir o engajamento dos pais na

vida escolar dos filhos. É com esse propósito que propomos sejam acrescentadas ao

art. 2° da Lei nº 11.036, de 14 de janeiro de 1993,  disposições específicas relativas à

forma de divulgação de tal informação pela internet. Registre-se que tais disposições

são inspiradas no art.  8° da Lei  Federal nº  12.527,  de 18 de novembro de 2011,

conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI.

Ao atualizar a Lei nº 11.036, de 14 de janeiro de 1993, estabelecendo em lei o dever

de que tal informação esteja disponível para os cidadãos, a Assembleia Legislativa do

Estado erige uma garantia contra a eventual omissão de governos futuros e a favor

da educação de qualidade e da segurança pública.

Trata-se, portanto, de concretizar comandos insertos no art. 227 da Constituição da

República e no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069, de 1990

-,  a fim de garantir à criança e ao adolescente o posto de prioridade absoluta da

família, da sociedade e do Estado.

Isto posto, solicito o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.666/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jacutinga o

imóvel com registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga, sob

o nº 5.102, fls. 31, livro 3-J, constituído por um terreno com área de 10.000,00m2 (dez

mil  metros  quadrados)  e respectivas benfeitorias,  situado na Via dos Ferroviários,

Distrito de Sapucaí, nesse Município.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado ao

funcionamento da Escola Municipal Doutor Milton Campos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art.1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado ao Município de Jacutinga, com a finalidade de ser usado para

a melhoria da educação e do atendimento à criança e ao adolescente.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel

de  propriedade  do  Estado pela  necessidade de atendimento  à população.  Assim,

apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares

desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.667/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  o  imóvel  que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jacutinga o

imóvel situado no Distrito do Sapucaí, nesse Município, registrado sob o nº 1.866 no

Cartório de Registro de Imóveis de Jacutinga, constituído de terreno tendo frente com

136m (cento e trinta e seis metros) de comprimento, dividindo com os vendedores;

lado esquerdo com 247m (duzentos e quarenta e sete metros),  dividindo com os

vendedores; fundo com 120m (cento e vinte metros), dividindo com o Rio Eleutério,

na  margem  direita,  e  267m  (duzentos  e  sessenta  e  sete  metros)  na  parte  que

acompanha  o  rio,  formando  o  total  de  770m  (setecentos  e  setenta  metros)  de

circunferência.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo terá finalidade

educacional.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art.1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado de Minas Gerais ao Município de Jacutinga, com a finalidade

de  ser  usado  para  a  melhoria  da  educação  ou  o  atendimento  à  criança  e  ao

adolescente.

Fundamenta-se  o  interesse  do  Município  na  formalização  da  doação  pela

necessidade de atendimento à população. Assim, apresentamos este projeto de lei,

esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.668/2012

Declara de utilidade pública a Associação Monte-Sionense de Karate, com sede no

Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Monte-Sionense  de

Karate, com sede no Município de Monte Sião.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Ulysses Gomes

Justificação:  Associação Monte-Sionense  de  Karate,  com sede  no  Município  de

Monte Sião, é uma associação civil, sem fins lucrativos.

Tem por objetivo fomentar o esporte, mais especificamente o karatê para criança e

jovens, atuando na formação da consciência de cidadania e paz.

Cumprindo a proposição os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço apoio para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.669/2012

Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Itajubá, com sede no Município de

Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Escoteiro Itajubá, com sede no

Município de Itajubá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Ulysses Gomes

Justificação: O Grupo Escoteiro Itajubá, filiado à União dos Escoteiros do Brasil, é

uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, de caráter educacional,

cultural,  beneficente  e  filantrópico,  destinado  à  prática  da  educação  não  formal,

preservando  os  princípios  e  filosofia  que  regem  o Escotismo junto  às  crianças  e

jovens de Itajubá.

Cumprindo proposição os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço apoio para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.670/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Lar  Santo  Antônio,  com  sede  no  Município  de

Piranguçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarado de utilidade pública  o Lar  Santo Antônio,  com sede no

Município de Piranguçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Ulysses Gomes

Justificação: O Lar Santo Antônio, com sede no Município de Piranguçu, é uma

entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

Tem  por  finalidade  prestar  assistência  completa  à  pessoa  idosa  desamparada,

oferecendo-lhe abrigo, alimentação, atendimento médico e boa qualidade de vida.

Uma vez que a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação desta meritória proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.671/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Batinga, com

sede no Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Batinga, com sede no Município de Monte Sião.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Ulysses Gomes

Justificação:  A  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Batinga,  com  sede  no

Município  de  Monte  Sião,  é  uma  associação  civil  de  direito  privado  e  sem  fins
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lucrativos, políticos ou religiosos.

Tem por objetivo a promoção de atividades sociais, culturais e desportistas, zelando

pela melhoria das condições de vida no Bairro Batinga.

Como  a  entidade  cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de  utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta meritória proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.672/2012

Declara de utilidade pública a Expressão Livre, com sede no Município de Monte

Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  10  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Expressão  Livre,  com  sede  no

Município de Monte Sião.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Expressão Livre,  com sede no Município  de Monte  Sião,  é  uma

associação civil, sem fins lucrativos.

Tem  como princípio  a  memória  como base  para  a  construção  da  identidade  e

consciência  do  indivíduo  e  dos  grupos  sociais.  São  seus  objetivos  promover  a

preservação, a valorização e a requalificação da cultura com vistas ao pleno exercício

da cidadania.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço apoio para a aprovação desta meritória proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.673/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Parque Jardim

Brejo das Almas e Adjacências, com sede no Município de Francisco Sá.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Parque Jardim Brejo das Almas e Adjacências, com sede no Município de Francisco

Sá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Tadeu Martins Leite

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Parque Jardim Brejo das Almas

e Adjacências está sediada na Rua Haroldo Tourinho, s/nº, na cidade de Francisco

Sá. É uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração ilimitada. Foi fundada em

2/4/89 e encontra-se em regular funcionamento há mais de um ano.

Sua  diretoria  é  composta  por  membros  de  reconhecida  idoneidade  não

remunerados pelas atividades que exercem na Associação.

Conforme  o  seu  estatuto,  suas  finalidades  principais  são  reunir  recursos

disponíveis, materiais, humanos e assistenciais, através da união de esforços, pondo-

os à disposição da Associação; prestigiar e desenvolver as iniciativas que beneficiam

a comunidade, entre outros objetivos.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de

nossos ilustres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.674/2012

Torna obrigatória  a utilização de catéteres venosos periféricos com encaixes de

formatos  diferenciados  e cores  distintas  que não permitam o  encaixe  com outros

dispositivos ou sondas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam os  hospitais,  as  clínicas,  os  ambulatórios,  as  associações  e  as

cooperativas  médicas  que  prestam  serviços  emergenciais  ou  de  internação  no

Estado, públicos ou privados, obrigados a utilizar dispositivos ou catéteres venosos
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de inserção periférica com encaixes de formatos diferenciados e cores distintas para

fins de administração de medicamentos por via venosa, de forma que suas conexões

não permitam o encaixe com outros dispositivos ou sondas.

Parágrafo único -  O formato  e o  indicador  colorido  do  catéter  venoso periférico

utilizado para administração de medicamentos deverão ser únicos e exclusivos para

esse fim, de modo a não permitir o encaixe ou o acesso de qualquer outro dispositivo,

cabendo a cada instituição de saúde instruir e capacitar os seus profissionais para a

correta utilização de tais dispositivos.

Art. 2º - O descumprimento do que dispõe esta lei sujeita o estabelecimento a multa

no valor de 3.000 Ufemgs (três mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - As instituições de saúde terão o prazo de seis meses a contar da

data  de  publicação  desta  lei  para  se  adequar  às  exigências  nela  estabelecidas,

independentemente  de  qualquer  regulamentação  ou  padronização  que  vier  a  ser

realizada pelo Poder Executivo.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  baixará  os  atos  que  se  fizerem  necessários  à

regulamentação  desta  lei,  podendo  determinar  as  formas  de  fiscalização  de  seu

cumprimento, bem como padronizar os formatos e as cores dos catéteres venosos

para fins de utilização uniforme por todas as instituições de saúde.

Art. 4º - Eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Recentemente,  dois  casos  revoltantes  de  erros  de  enfermagem

ocorridos  em  hospitais  no  Rio  de  Janeiro  lançaram  sérias  dúvidas  sobre  a

capacitação de enfermeiros  e a supervisão desses funcionários em hospitais.  Em

ambos os casos, o erro foi provocado pela administração de alimentos na veia de

pacientes. No primeiro episódio, no fim de setembro, a paciente Ilda Vitor Maciel, de

88 anos, morreu após uma técnica de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia,

em  Barra  Mansa,  ter  injetado  sopa  em  lugar  de  soro  no  catéter  venoso  nela

introduzido. Em outro caso semelhante, dessa vez no posto de ztendimento médico
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de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a família de Palmerina Pires Ribeiro,

de 80 anos, acusa uma estagiária de curso técnico de enfermagem de aplicar, por

engano, café com leite na sonda incorreta, também na veia.

Não  cabe  aqui  questionar  a  formação  e  a  capacitação  desses  profissionais  da

saúde, pois o certo é que, por melhor que seja a sua formação, sempre haverá a

possibilidade do erro, que é, afinal, inerente à condição humana, especialmente em

situações de emergência e muita pressão. Dessa forma, para eliminar tais erros, que

podem ser fatais para o paciente, uma solução simples é a utilização de catéteres e

sondas com conexões em formatos distintos, de forma a não permitir o encaixe dos

cateteres intravenosos com outros dispositivos ou sondas.

A solução para que sejam evitadas tais tragédias é plenamente viável e de fácil

aplicação, não sendo crível que venhamos a esperar por mais mortes para tomarmos

uma providência tão simples e prática. Em razão do exposto, conto com o apoio dos

meus nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.675/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes com informações sobre a

síndrome alcoólica fetal - SAF - na rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a afixação de cartazes com informações sobre a síndrome

alcoólica fetal - SAF - na rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Consideram-se, para efeito desta lei, hospitais, UPAs, postos de

saúde,  clínicas,  farmácias  populares,  CAPs  e  outras  unidades  de  saúde  para

atendimento da população.

Art.  2º - Os cartazes de que trata o “caput”  serão afixados no espaço interno e

externo da rede pública de saúde e deverão conter número telefônico dos serviços de

saúde e órgãos governamentais para atendimento e esclarecimento de dúvidas do

cidadão.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada para garantir a sua execução, principalmente
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no que tange ao conteúdo a ser informado à população.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: A síndrome alcoólica fetal - SAF - é causada pelo consumo de álcool

pelas  mulheres grávidas.  Quando a  futura  mãe bebe,  o álcool  é  passado para a

criança pela placenta e pode ter muitos efeitos tóxicos. A bebida alcoólica prejudica

algumas  áreas  do  cérebro  do  bebê  e  compromete  funções  importantes,  como o

equilíbrio, o aprendizado, a memória e o relacionamento social.

A SAF tem  vários  níveis  de  gravidade;  provoca  desde alterações  no rosto,  até

atraso  no  crescimento,  má  coordenação  motora,  retardo  mental,  dificuldades  de

aprendizado  e de  relacionamento.  As  alterações  corporais  são menos percebidas

depois  que a criança cresce,  mas também podem aparecer  vários  distúrbios,  tais

como  hiperatividade,  impaciência,  falta  de  concentração,  raciocínio  deficiente.  O

conjunto  de  sintomas chama-se efeito  alcoólico  fetal.  Se não forem ajudadas,  as

crianças podem se isolar, por causa da baixa autoestima.

O álcool  é  uma substância  com livre  passagem pela  placenta  e,  portanto,  livre

passagem  para  o  feto.  O  fígado  do  bebê  metaboliza  o  álcool  duas  vezes  mais

lentamente que o fígado da sua mãe, isto é, o álcool permanece por mais tempo no

organismo do bebê do que no da sua mamãe. O aborto espontâneo e o trabalho de

parto  prematuro,  assim  como  outras  complicações  da  gravidez,  também  estão

relacionados  com o  uso do álcool,  mesmo em quantidades  menores.  O risco  de

aborto espontâneo quase dobra quando a gestante consome álcool.

A Organização Mundial de Saúde estima que a cada ano 12 mil bebês no mundo

nascem com SAF; são 2,2 em cada mil nascimentos.

A SAF é irreversível. Por vezes, o bebê, ao nascer, não apresenta defeito físico,

mas alguns sintomas podem não ser óbvios até que complete 3 ou 4 anos. Já o peso

de um bebê que foi exposto ao álcool é normalmente inferior ao dos bebês de mães

que não beberam durante a gravidez. Por ocasião do nascimento, o peso de bebês

afetados pelo álcool é de aproximadamente 2kg, e o dos bebês saudáveis é de 3,5kg.

Conforme a criança cresce, outros prejuízos começam a aparecer, entre os quais a
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memória fraca, falta de concentração, raciocínio fraco e incapacidade de aprender

com a experiência.

A exposição do feto ao álcool não tem como consequência necessariamente a SAF.

Não  se  conhecem  níveis  seguros  de  consumo de  álcool  durante  a  gravidez.  Na

maioria dos recém-nascidos prejudicados pela ação do álcool não ocorrem anomalias

faciais e a deficiência do crescimento que identificam a SAF. Mesmo assim, todos

sofrem danos cerebrais e outros comprometimentos tão significativos quanto os que

ocorrem com os portadores da SAF.

Sendo assim, apelo aos nobres parlamentares para que aprovem esta proposição.

Esta Casa de leis estará dando uma grande contribuição à saúde das mulheres e de

seus filhos ao informar os perigos do consumo de álcool durante a gravidez.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.676/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  uso,  por  profissionais  da  área de saúde do

Estado, de protetor para estetoscópios

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  profissionais  da  área  de  saúde,  em  qualquer  tipo  de

estabelecimento de saúde do Estado, obrigados a usar de protetor para estetoscópios

no atendimento a pacientes.

Parágrafo único - Para atingir o seu objetivo, o protetor para estetoscópios de que

trata o art. 1º terá que ser composto de material que evite a passagem de sangue,

líquidos, bactérias ou qualquer outro agente contaminante.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Esta  lei  visa  ao  uso obrigatório  de  protetor  para estetoscópios  por

profissionais da área de saúde para atendimento a pacientes em todo o Estado.

Estudos e pesquisas realizadas por diversas faculdades do país demonstram que

os estetoscópios utilizados por médicos e enfermeiros são transmissores de bactérias
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que podem disseminar a infecção hospitalar.

Em  estudo  realizado  pela  Faculdade  de  Ciências  Médicas  de  Minas  Gerais,

constatou-se que, dos 70 estetoscópios pesquisados, 69, ou seja, 98,6% possuíam

ao menos uma espécie de bactéria.

Alem  de  proteger  os  pacientes,  esta  medida  visa  também  à  proteção  dos

profissionais  da área de saúde que passam grande parte do dia em contato com

esses contaminantes.

Por  estas  razões,  sugiro  a  aprovação  desta  projeto  de  lei,  que  ora  submeto  à

deliberação dos nobres parlamentares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.677/2012

Dispõe  no  âmbito  do  Estado  sobre  os  pedidos  de  cancelamentos  de  compras

parceladas nas faturas de cartão de crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam as administradoras de cartões de crédito,  no âmbito do Estado,

obrigadas a realizar, no ato da solicitação, o cancelamento das compras efetuadas na

modalidade de parcelamento.

Art. 2° - O cancelamento das compras parceladas dev erá ser solicitado pelo titular

do cartão de crédito, independentemente de consulta, autorização ou aviso prévio ao

estabelecimento comercial ou prestador de serviço.

Art.  3º  -  A solicitação  de  cancelamento  das  compras  parceladas  somente  será

aceita se realizada antes do pagamento da primeira parcela, independentemente da

data de fechamento da fatura.

Art.  4º  -  Para realização do cancelamento das compras parceladas, o titular  do

cartão de crédito deverá informar as razões do pedido que deverão constar do banco

de dados da administradoras de cartões de créditos.

Parágrafo  único  -  Realizado  o  cancelamento  das  compras  parceladas,  as

administradoras de cartões de créditos deverão informar, no prazo máximo de vinte e

quatro horas,  as  razões do pedido  ao estabelecimento comercial  ou prestador  de

serviço.
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Art. 5º - Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, comprovada a ocorrência de

fraude ou simulação no pedido de cancelamento, as administradoras de cartões de

crédito poderão lançar, em parcela única, o valor total da compra mediante solicitação

do estabelecimento comercial ou prestador de serviço.

Art. 6º - A inobservância das disposições contidas na presente lei importará, no que

couber, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8078, de 11 de

setembro de 1990.

Art.  7º  -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Poder  Executivo  e do  Poder

Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas

necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas na presente lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: A matéria que ora submeto ao debate dessa egrégia Casa de leis tem

como finalidade  coibir  os  abusos  praticados  pelos  estabelecimentos  comerciais  e

pelas  empresas  prestadoras  de  serviço,  que,  em  desrespeito  aos  princípios  do

Código  de  Defesa  do  Consumidor,  insistem em  efetuar  a  cobrança  das  compras

efetuadas  na  modalidade  de  parcelamento,  ainda  que,  mediante  solicitação  do

consumidor, tenha sido feito o pedido de cancelamento.

E o que é pior, com anuência das administradoras de cartões de crédito, que se

recusam  a  suspender  a  cobrança  sem  que  haja  prévia  autorização  do

estabelecimento comercial ou do prestador de serviço.

Apesar de necessitarem de produtos e serviços em momentos específicos, nem

todos os clientes conseguem ter dinheiro suficiente para aquisição naquele momento.

Diante  da  falta  de  dinheiro  e  seduzidos  pelas  facilidades  de  parcelamento,  os

consumidores acabam por optar pela utilização do cartão de crédito.

Ocorre que, o que deveria ser uma simples satisfação, acaba por se tornar num

verdadeiro  tormento  na  vida  dos  consumidores.  Isso  acontece  porque  muitos

estabelecimentos comercias deixam de cumprir as condições que foram pactuadas

por ocasião da aquisição do produto ou da contratação da prestação do serviço.

Na maioria dos casos deixam de entregar o produto no prazo estipulado, seja pela
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ausência do produto no estoque, seja por problemas na contratação dos serviços com

a transportadora.

Não  tendo  recebido  o  produto  no  prazo  avençado  e  nem  nas  condições

estabelecidas, não resta outra alternativa ao consumidor a não ser cancelar a compra

e pedir o estorno do parcelamento autorizado por ocasião da realização do negócio.

Contudo, ao entrar em contato com a empresa para efetuar o cancelamento da

compra,  o  consumidor  é  surpreendido  com  a  informação  de  que  o  estorno  do

parcelamento junto a administradora de cartão de crédito,  somente será realizado

após constar o registro da devolução do produto no centro de distribuição.

Na prática  significa  dizer  que o  consumidor  terá  de  pagar  várias  parcelas  para

depois ser ressarcido do valor estornado. Ou seja, paga sem receber o produto que

lhe foi ofertado.

Tudo isso é claro, com a conivência das administradoras de cartões de crédito que

avalizam  a  conduta  lesiva  dos  estabelecimentos  comercias,  que  insistem  em

caminhar em descompasso com ditames legais previstos no Código de Defesa do

Consumidor.

Neste  sentido,  não  poderia  deixar  de  destacar  alguns  princípios  básicos  do

consumidor  estabelecidos  na  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo  assim

definidos  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a  qual  peço  vênia  para  assim

transcrever:

“Art.  4º  A  Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos

os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

III  -  harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento

econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a

ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV -  educação e informação de fornecedores  e consumidores,  quanto aos seus
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direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

V  -  incentivo  à  criação  pelos  fornecedores  de  meios  eficientes  de  controle  de

qualidade  e  segurança  de  produtos  e  serviços,  assim  como  de  mecanismos

alternativos de solução de conflitos de consumo;”

Por fim, não poderia deixar de registrar que a proposição em debate preserva os

direitos  dos  estabelecimentos  comerciais  e  prestadores  de  serviços,  daqueles

consumidores  que,  agindo  de  má-fé,  tentam  obter  vantagem  indevida  com  a

realização do negócio.

Assim sendo, este projeto de lei tem como objetivo obrigar as administradoras de

cartões  de  crédito  a  aceitar  o  pedido  de  cancelamento  de  compras  parceladas,

independente  de  autorização  do  estabelecimento  comercial  ou  do  prestador  de

serviço.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.678/2012

Concede ao servidor  público estadual  o direito  a folga remunerada para fins  de

realização de exames oncológicos preventivos, na forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O servidor público do Estado ou quem assim estiver atuando no exercício

de  função  pública  de  âmbito  estadual,  seja  a  que  título  for,  poderá  deixar  de

comparecer ao serviço, sem prejuízo de sua remuneração, nos dias em que estiver

comprovadamente realizando exames preventivos  de câncer  do colo de útero,  de

mama ou de próstata.

Art. 2º - As faltas a que se refere o art. 1º ficam limitadas a três em cada período de

doze meses.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Esta proposição visa proporcionar aos servidores públicos estaduais

de  ambos  os  sexos  a  oportunidade  de  realizarem,  sem  preocupações  quanto  a
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perdas salariais, exames preventivos contra tipos de câncer de elevada frequência e

mortalidade em nosso país.  Esse direito  já  vem sendo analisado pelo  Congresso

Nacional  para  concessão  a  todos  os  trabalhadores  brasileiros,  não  podendo  os

servidores públicos ficarem à parte deste movimento em favor da vida.

Segundo  o  Sistema de Informações  sobre  Mortalidade do Ministério  da  Saúde,

apesar da existência de métodos preventivos simples, eficientes e de baixo custo,

apenas em 2004 foram registrados no Brasil 9.876 óbitos por câncer da mama, 4.393

óbitos por câncer do colo do útero (além de 2.749 óbitos por câncer de outras partes

do  útero)  e  9.590  óbitos  por  câncer  da  próstata.  Tais  dados  mostram  a  suma

importância de se realizar exames preventivos periódicos, não podendo o servidor

público  estadual  ser  desestimulado  à  prevenção  por  receio  de  perder  sua

remuneração do dia.

Diante da relevância da matéria, conto com o apoio dos meus nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.679/2012

Dispõe,  no Estado Minas Gerais,  da autorização por parte das vítimas, de seus

parentes ou responsáveis, para que, em casos de acidentes ou ocorrências policiais,

possam  optar  por  atendimento  médico-hospitalar  em  rede  particular  e  dá  outras

providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - No Estado de Minas Gerais, ficam autorizados vítimas e seus parentes ou

responsáveis, em caso de acidentes ou ocorrências policiais, a optar por atendimento

médico-hospitalar em rede particular mais próxima do fato ocorrido.

Parágrafo  único  -  Nos  casos  previstos  no  “caput”  deste  artigo,  entendem-se

pessoas vítimas de acidentes de trânsito ou de ocorrências policiais as que figurem

como titulares de planos de saúde ou seus dependentes, preenchidos os requisitos

legais para tal atendimento.

Art.  2º  -  O  Corpo  de  Bombeiros,  a  Polícia  Militar  e  os  demais  agentes  ou

autoridades  não  deverão  negar  o  envio  das  vítimas  ou  das  partes  envolvidas  a
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hospital particular.

Art.  3º -  Os agentes ou as autoridades responsáveis pelo fato ocorrido deverão

providenciar as medidas cabíveis para remoção sem prejuízo para a vítima.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Esta  proposição  traz  à  baila  uma discussão  que  há  anos  vem  se

arrastando  em  nossa  sociedade.  Em  tempos  mais  modernos  e  de  grande

preocupação com a vida e a saúde, os brasileiros mudaram os seus comportamentos

e seus objetivos de vida. Várias famílias atualmente, têm planos de saúde. Pois bem,

com  o  avanço  nesse  sentido,  os  setores  de  emergência  de  hospitais  públicos

poderiam nesses casos específicos de ocorrências, atender melhor aos que não têm

condições de desfrutar um plano de saúde privado. Dessa forma, para todos os que

assim  o  desejarem,  haveria  a  opção  de  serem  levados  para  os  hospitais  mais

próximos da rede privada de saúde.

Muitos  pacientes  às  vezes  aguardam  horas  para  serem  atendidos  ou  mesmo

removidos para o setor de emergência de hospitais públicos, podendo optar pela rede

privada de saúde.  Com essa possibilidade,  diminuiria  a superlotação de hospitais

públicos, e as vítimas teriam melhores condições de atendimento emergencial, uma

vez que em determinadas situações, pode um hospital particular  estar muito mais

próximo do fato ocorrido que um hospital público.

Assim sendo, prevalecendo a vontade de cada um, apresento esta proposição para

avaliação pelos meus pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.169/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público Federal pedido de providências para a apuração de denúncia do

jornalista Reinaldo Azevedo segundo a qual a refinaria Pasadena Refining System

Inc.,  nos  EUA,  teria  sido  adquirida  pela  Petrobras  com prejuízo  superior  a  US$1

bilhão. (- À Comissão de Turismo.)
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Nº 4.170/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itamonte pelos 74 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.171/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Soledade  de  Minas  pelos  74  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 4.172/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Carmo  da  Cachoeira  pelos  74  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 4.173/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  comunidade de  Liberdade  pelos  74  anos  de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.174/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil  pedido de informações sobre o número de

prisões em flagrante realizadas e o número de inquéritos policiais instaurados para

investigar a prática do delito de extorsão por parte de guardadores ilegais de veículos

no Município de Belo Horizonte, em 2012.

Nº  4.175/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do Policiamento da Capital pedido de informações sobre o

número  de  boletins  de  ocorrência  policial,  lavrados  nos  últimos  três  anos,  com

denúncia  da  prática  do  delito  de  extorsão  por  parte  de  guardadores  ilegais  de

veículos, no Município de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.176/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à ANTT pedido de providências para que a praça de pedágio prevista

na licitação para concessão da Rodovia BR-040 seja instalada no Km 580 dessa

rodovia,  e  não no Km 562,  que se  encontra  em área urbana.  (-  À  Comissão de

Transporte.)

Nº  4.177/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

formulada à ANTT manifestação de repúdio pelo não comparecimento à audiência

pública  dessa  Comissão  realizada  em  18/12/2012  para  debater  a  situação  da

implantação de pedágio na BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte.
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Nº  4.178/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

formulada  ao  DNIT  manifestação  de  repúdio  pelo  não  comparecimento  de

representante  desse  órgão  à  audiência  pública  dessa  Comissão  realizada  em

18/12/2012 para debater a situação da implantação de pedágio na BR-040, no trecho

entre Juiz de Fora e Belo Horizonte.

Nº 4.179/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pelas  medidas

implementadas no Estado para melhorar a segurança pública, em especial a criação

de  vagas  no  sistema  prisional  e  a  ampliação  dos  programas  de  prevenção  à

criminalidade.

Nº  4.180/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria Municipal de Segurança

Urbana  e  Patrimonial  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  seja

elaborada  campanha  educativa  que  incentive  os  motoristas  e  proprietários  de

veículos a denunciar às autoridades de segurança pública a atuação dos guardadores

ilegais de veículos, no referido Município.

Nº 4.181/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia. Rotam que atuaram

na operação que culminou na apreensão aproximadamente de 51kg de maconha no

Bairro Novo Aarão Reis, nesta Capital, pelo excelente trabalho.

-  São  também  encaminhados  à  Presidência  requerimentos  das  Comissões  de

Assuntos Municipais, de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor, da Deputada

Liza Prado e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues (4).

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte, da Pessoa com Deficiência, de Política Agropecuária, de Meio Ambiente, de

Fiscalização Financeira, de Saúde e de Educação e do Deputado Antônio Júlio.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte
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da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da

Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.177 e 4.178/2012,

da Comissão de Defesa do Consumidor,  e  4.179  a  4.181/2012,  da  Comissão de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Esporte - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária,

em  18/12/2012,  dos  Requerimentos  nºs  4.036,  4.047,  4.051,  4.074,  4.075  e

4.108/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  da  Pessoa  com  Deficiência  -

aprovação,  na  4ª  Reunião  Extraordinária,  em  18/12/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.580/2012,  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada;  de  Política  Agropecuária  -

aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária,  em 18/12/2012, dos Requerimentos nºs

4.017/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 4.037, 4.046, 4.048, 4.053, 4.071 e

4.080  a  4.084/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Meio  Ambiente  -

aprovação, na 17ª Reunião Extraordinária,  em 18/12/2012, dos Requerimentos nºs

4.043,  4.044,  4.073  e  4.079/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de

Fiscalização Financeira - aprovação, na 36ª Reunião Extraordinária, em 18/12/2012,

dos Requerimentos nºs 4.066, 4.067 e 4.142/2012, do Deputado Duarte Bechir; de

Saúde - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 19/12/2012, dos Requerimentos

nºs 4.031, 4.041, 4.042, 4.069 e 4.086 a 4.088/2012, da Comissão de Participação

Popular; e de Educação - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 19/12/2012, dos

Requerimentos  nºs  4.018 e 4.128/2012,  do Deputado Dalmo Ribeiro  Silva;  4.070,

4.072,  4.076  a  4.078,  4.085,  4.092,  4.101,  4.102,  4.106,  4.118  e  4.119/2012,  da

Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Antônio

Júlio - o teor desta comunicação foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII
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do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.158/2011 (Arquive-se o

projeto.); e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento

do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita a inclusão em ordem do dia dos

Projetos de Lei nºs 3.271, 3.389, 3.399 e 3.520/2012.

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento  da  Comissão de Assuntos Municipais  em que

pede sejam solicitadas  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia,  à  Agência  Nacional  de

Águas e à empresa Furnas Centrais  Elétricas informações sobre o atual  nível  do

reservatório de Furnas em Minas Gerais e a relação entre os diversos tipos de uso de

suas  águas  e  o  uso  para  geração  de  energia.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que pede seja solicitado às

empresas Intralot,  Keno Minas e Multiplix,  concessionárias da Loteria Mineira, que

façam doações à Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais e à Núcleus

Atividades Terapêuticas Integradas para que estas melhorem os seus equipamentos

de trabalho, utilizados com crianças, adolescentes e jovens especiais. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  em  que  pede  sejam

solicitadas à Agência Nacional de Transportes Terrestres informações a respeito dos

critérios  adotados  para  a  definição  da  localização  das  praças  de  pedágio  e  dos

valores a serem cobrados dos usuários que transitam na BR-040, no trecho entre

Belo  Horizonte  e  Juiz  de  Fora.  Em votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  à  Agência  Nacional  de

Energia Elétrica informações a respeito do “apagão”  ocorrido em 15 de dezembro

deste ano, que atingiu 211 Municípios e cinco Estados. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de  Lei  nºs  596,  2.325  e  2.573/2011  e  2.811,  3.088 e  3.514/2012,  apreciados  na

extraordinária  realizada hoje,  pela manhã,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  3.540/2012,  que

recebeu o Substitutivo nº 1 na referida reunião e foi encaminhado à Comissão de

Fiscalização Financeira para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº  3.472/2012,  do  Governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015, para o exercício de 2013. A

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as

Emendas nºs 35 e 39, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 82 a

86, 89, 90, 93, 98, 101, 107 a 120, 122, 124, 125, 129, 134 a 137, 139 a 144, 146,

149  a  159 e  161,  apresentadas  pela  Comissão de Participação  Popular;  com as

Subemendas n° 1 às Emendas n° 1, 3, 14, 17, 20, 22,  23, 33, 36, 37, 40, 42, 44, 45,

53, 55 a 58, 60, 64, 68, 75, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106, 121, 123, 126

a 128, 130, 132, 133, 138, 145, 147, 148 e 160 e com as Emendas nºs 163 a 258,

apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 8 a 13, 15, 24,

25, 27 a 32, 43, 48, 52, 62, 67, 69 a 71, 73, 76 a 78, 80 e 81. A Emenda nº 61 foi

retirada pelo autor. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gustavo Perrella.

O Deputado Gustavo Perrella - Sr. Presidente, nobres colegas, telespectadores da

TV Assembleia, para dar mais celeridade ao processo, serei breve. Farei isso até

porque,  na  discussão  do  projeto,  nosso  nobre  colega  Deputado  André  Quintão

participou ativamente do processo nas comissões permanentes e realizou um grande

trabalho. Ele expôs um pouco sobre o PPAG deste ano: o que foi feito e as emendas
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que versam sobre o assunto.  O Deputado Ulysses Gomes também se empenhou

bastante nas suas requisições em relação ao projeto. Então, para ser breve, falarei

resumidamente sobre o PPAG.

A nossa  proposta  de  revisão  apresentou  245  programas,  sendo  31  estruturais.

Desses 31 programas estruturais, Sr. Presidente, R$79.000.000.000,00 são recursos

do  ano  de  2013.  De  2013  a  2015,  são  R$243.000.000.000,00.  Isso  mostra  a

importância  desses  projetos.  São todos específicos  da  Rede de Desenvolvimento

Integrado e dos programas especiais. Quero chamar a atenção para esse trabalho,

pois  a Assembleia  Legislativa tratou  disso com bastante empenho nas audiências

públicas.

Deputado  Dalmo,  foram  realizadas  14  audiências  públicas  no  decorrer  do  ano,

sendo algumas  em Belo  Horizonte,  na  Assembleia  Legislativa,  e  quatro  delas  no

interior, cada uma tratando de um programa diferente. Em Araxá, o debate foi sobre

rede  de  educação  e  desenvolvimento  humano;  em  Araçuaí,  sobre  rede  de

desenvolvimento social e proteção; em Poços de Caldas, sobre rede de atendimento

e saúde; e em Piumhi, sobre a coordenação da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial. Conseguimos realizar bem os debates. Os temas foram distintos em

cada cidade. Esse foi um diferencial do PPAG deste ano, que conseguiu englobar o

Estado  para  que  possa  receber  as  demandas  e  as  necessidades  da  população

mineira.

Como disse o Deputado André, o processo resultou em 460 sugestões populares,

analisadas  pela  Comissão  de  Participação  Popular  num  curto  período  de  tempo.

Dentre essas sugestões, 186 foram transformadas em propostas de ação legislativa,

que geraram 80 emendas ao projeto de lei do PPAG e 73 emendas ao projeto de lei

orçamentária, além de requerimentos solicitando providências e informações a órgãos

e entidades da administração pública. Temos de continuar incentivando a participação

popular nas audiências. Destacamos que algumas delas vieram de diversas áreas de

políticas públicas estaduais: criação da Defensoria Pública Itinerante, apoio aos jogos

indígenas,  desenvolvimento  do  xadrez  nas  escolas,  melhorias  habitacionais  em

comunidades indígenas, abastecimento de água nas pequenas comunidades, apoio à

implantação  de  lavouras,  alimentação  escolar,  apoio  a  empreendimentos  da
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economia  popular  solidária  e  muitos  outros.  Destaca-se  ainda  a  proposta  de

continuidade do programa destinado à segurança nas escolas e criação de ação de

apoio  à  cadeia  produtiva  dos  queijos  artesanais  de  Minas,  bandeira  bastante

levantada pelo nosso nobre colega Antônio Carlos Arantes.

Foram recebidas ainda 67 emendas parlamentares, o que demonstra o empenho

dos nossos nobres pares. Essas emendas abrangeram várias políticas públicas do

Estado, priorizando as regiões e os interesses de cada um. Duas emendas foram

acatadas na forma original, 19 foram aprovadas na forma de subemenda, 19 foram

prejudicadas pela aprovação e por outras emendas e subemendas, outras 26 foram

rejeitadas, por já terem sido contempladas no plano ou por serem incompatíveis ao

planejamento, e 1 emenda foi retirada pelo autor. Isso mostra o nosso diálogo sobre o

PPAG.  Conseguimos  atender  a  uma  demanda  muito  grande  tanto  popular  como

parlamentar, e o relatório foi bastante positivo, em conjunto com o Orçamento.

Ressaltamos o empenho do Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira,

Deputado Zé Maia, que se debruçou bastante sobre esse processo. Não se faz um

PPAG sem sincronia com o Orçamento do Estado.

Apresentamos  ainda  26  emendas  para  corrigir  erros  materiais,  permitir  maior

adequação dos produtos e das finalidades das ações, buscando regionalizá-las acima

de  tudo.  Outras  88  emendas  e  26  subemendas  foram  apresentadas  para

compatibilizar o PPAG e as alterações feitas no projeto de lei orçamentária.

O trabalho demandou bastante tempo. Agradeço ao corpo técnico da Assembleia,

que se  empenhou bastante  e  demonstrou  coerência  em todas  as  demandas dos

nossos nobres colegas. Agradeço ainda à Comissão de Fiscalização Financeira e ao

Deputado Ulysses Gomes, por suas palavras e seu empenho no processo.

Já estou concluindo. Presidente, essas foram as minhas palavras. Agradeço a todos

pelo empenho com o PPAG.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados, quero inicialmente cumprimentar a todos e saudar o relator do PPAG,

Deputado  Gustavo  Perrella,  que  acabou  de  fazer,  neste  momento,  em  rápida  e

apertada  síntese,  seu  relatório,  lúcido,  ponderado  e  importante  para  o
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desenvolvimento de nosso Estado de Minas Gerais.

Ontem à noite, por ocasião da votação na Comissão de Fiscalização Financeira,

tive o prazer de enaltecer esta matéria tão importante, este trabalho tão necessário

desenvolvido pelo relator Gustavo Perrela. Estamos, com certeza, tratando de uma

das  peças  mais  importantes,  que  garante  o  desenvolvimento  socioeconômico  do

nosso Estado. Nosso PPAG é realizado de quatro em quatro anos, como ocorre em

todos os Estados da Federação. Todavia temos o privilégio, caro Presidente, de fazer

sua revisão anualmente.  A Assembleia  Legislativa  adotou essa postura.  Todos  os

anos o PPAG é debatido com a sociedade, em todas as regiões, buscando revisar o

plano de desenvolvimento de nosso Estado.

Vejo aqui,  em nossa galeria,  o Dr.  Eduardo Generoso.  Saúdo nossa Defensoria

Pública. Peço que leve à nossa Defensora-Geral, Dra. Andrea Abritta, assim como a

todos  os  Defensores de  Minas,  nosso respeito  pelo  acolhimento  do  PPAG.  Há  a

Defensoria  Itinerante.  Em  muitas  oportunidades,  neste  Plenário,  pudemos  fazer

defesas, com o braço forte, com a garantia da prática da justiça e do direito.

Teremos  mais  uma  alavanca  no  próximo  ano:  a  Advocacia  Itinerante  a  ser

distribuída por todas as nossas comarcas, por todos os nossos Estados mineiros.

Nosso relator manifestou-se sobre as audiências públicas realizadas pela Assembleia

Legislativa, por meio de nosso corpo técnico, tão esclarecido e competente. Várias

cidades  foram  visitadas  em  todas  as  regiões,  para  tratar  com  a  população  das

propostas que foram discutidas. Tive o prazer de participar de quase todas.

Participei de uma audiência, que chamou minha atenção, na cidade de Poços de

Caldas,  liderada  pelo  nosso  caríssimo  Deputado  Carlos  Mosconi,  Presidente  da

Comissão de Saúde. Fomos àquele Município discutir a saúde da região. Estavam ali

presentes  Prefeitos,  Vereadores  e  Secretários  de  Saúde,  buscando  soluções  e

apresentando sugestões para o desenvolvimento e,  principalmente,  para a melhor

qualidade da saúde da nossa região sul-mineira. O relator pôde acatar emenda em

seu parecer.

Quero  também  agradecer  ao  relator  por  ter  acatado  nossa  emenda.  Estamos

fortalecendo o Arranjo Produtivo Local - APL -, de que tenho a honra de ser autor,

graças  a esse conjunto de Deputados  que aqui  debateram. Discutimos por  longo
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tempo o APL, que foi aprovado e hoje está espalhado por todo o Estado, a exemplo

de Santa Rita, Itajubá, Santo Antônio do Monte, Divinópolis,  Nova Serrana, Monte

Sião  e  do  Circuito  das  Malhas,  na  minha  região.  Quis  também  garantir  o

desenvolvimento do APL do setor de quartzito, que está instalado na região de São

Tomé das Letras por meio da emenda que apresentamos, que foi debatida e que está

inserida também no PPAG. Isso garantirá o desenvolvimento desse importante setor

mineral, tão respeitado por Minas, pelo Brasil e pelo mundo.

Então quero enaltecer, registrar e também deixar explícito o trabalho desenvolvido

pelo relator. Agradeço-lhe as emendas e também o seu olhar em todos os setores em

que elas  foram apresentadas,  garantindo desenvolvimento  do  nosso Estado e  da

nossa região sul-mineira.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Cumprimento  o  Deputado  Duarte  Bechir,

Presidente desta reunião, e as Deputadas e os Deputados desta Casa.

Quero encaminhar favoravelmente ao PPAG. Estivemos presentes aqui enquanto o

Deputado  André  Quintão  fez  uma  longa  explanação,  por  1  hora,  sobre  todo  o

processo do PPAG nesta Casa. Quero, mais uma vez, parabenizá-lo e também a toda

esta  Casa por  esse processo.  Parabenizo  também o Deputado Gustavo Perrella,

relator do projeto.

Sr.  Presidente, neste momento quero aproveitar  a oportunidade -  provavelmente

esta  é  a última reunião deste ano -  para registrar,  como participante da bancada

feminina desta Casa, um evento em que estivemos ontem na Sociedade Mineira de

Engenheiros, presidida pelo Eng. Ailton Ricaldoni Lobo. Parabenizamos o Eng. Ailton

pela iniciativa de homenagear, como Engenheira do Ano de 2012, a Maria das Graças

Foster,  engenheira  química  e  Presidenta  da  Petrobras.  Todas  as  vezes  que  uma

mulher é homenageada, todas as vezes que uma mulher galga cargos de expressão

de poder neste país, nós, mulheres, devemos nos congratular, porque, de fato, muito

poucas mulheres ocupam esses cargos, comparativamente ao número de mulheres

em nossa sociedade. Temos 52% de mulheres no País, e não é possível que elas não

ocupem cada vez mais esse espaço. Não falo contra os homens, Sr. Presidente, de

forma  alguma,  mas  queremos  que  as  mulheres,  ao  lado  dos  grandes  homens,
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tenham participação em nossa sociedade.

Estivemos lá,  eu e o Deputado Paulo Lamac, além de representantes de vários

segmentos sociais  e empresariais.  Esteve presente também a Dorothea Werneck,

Secretária  de  Estado,  que  foi  cumprimentada  carinhosamente  pela  Presidenta  da

Petrobras. Também esteve presente o Dr.  Olavo, da Fiemg, e, como chanceler da

medalha, o José da Costa Carvalho Neto, Presidente da Eletrobras, que assim se

manifestou sobre a homenageada - quero mencionar para que fique registrado nesta

Casa. (- Lê:)

“A nossa  homenageada,  a  mineira  Maria  das  Graças  Silva  Foster,  natural  de

Caratinga, consubstancia em seu currículo, com sua postura e suas realizações, o

paradigma do engenheiro criativo, líder e empreendedor.

Ainda jovem, Graça Foster transferiu-se com sua família para o Rio de Janeiro. Em

1980 entrou na Petrobras, como engenheira, tendo prestado seus relevantes serviços

a  diversas  unidades.  Em  janeiro  de  2003,  Graça  Foster  exerceu  a  função  de

Secretária  de  Petróleo,  Gás  Natural  e  Combustíveis  Renováveis  do  Ministério  de

Minas e Energia. Foi Presidente da Gaspetro, da Petroquisa e da BR-Distribuidora e

Diretora da Área de Negócios de Gás e Energia da Petrobras. Desde fevereiro de

2012, é Presidenta da Petrobras, a maior empresa brasileira, motivo de orgulho para

todos os brasileiros, além de Membro do Conselho de Administração da Petrobras, da

BR-Distribuidora,  da  Petrobras  Biocombustível  e  Presidente  dos  Conselhos  de

Administração da Transpetro,  da  Petrobras  Gás e  do  IBP -  Instituto  Brasileiro  de

Petróleo, Gás e Biocombustível.

Graça  Foster  é  focada  em  resultados,  tem  um  grande  conhecimento  técnico,

enorme capacidade de trabalho. É casada, com 2 filhos. É determinada e corajosa,

mas ponderada; é exigente e dura em suas colocações, mas tem um coração maior

que a produção de petróleo da Petrobras.”

Então,  não  é  só  a  Maria  das  Graças  Foster  que  foi  homenageada,  mas

consideramos que foi a mulher mineira, por intermédio dela.

Também como Chanceler da Medalha, o Presidente da Eletrobras falou sobre a

homenageada: “Como mineiro e Presidente de uma grande estatal como você, sei

dos desafios que você tem pela frente, em aumentar cada vez mais a produção de
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petróleo e gás no Brasil, incrementar a capacidade de refino, a oferta de combustíveis

renováveis, contribuindo para o desenvolvimento nacional.

Precisamos cada vez mais dotar o Brasil da conveniente infraestrutura de reduzir o

chamado Custo Brasil,  para alcançarmos a  meta  colocada pela  Presidenta  Dilma

Roussef de um desenvolvimento amplo e sustentado.”

Queremos falar um pouco sobre o discurso da própria homenageada. Em sua fala,

disse: “Ser engenheira na Petrobras é uma experiência única. Somos desafiados, a

todo instante, a criar, a inovar, a produzir a melhor solução pelos menores custos.

Estamos  vivenciando  uma verdadeira  revolução  nas  bases  socioeconômicas  de

nosso  país.  Estabilidade  econômica,  inclusão  social,  redução  das  desigualdades,

tudo isso, que, antes, era um sonho, uma quimera, hoje é realidade. E a Petrobras,

como não poderia deixar de ser, tem contribuído de maneira singular e ininterrupta

para essas transformações. São milhares de empregos” - Deputado Rogério Correia,

assim fala a homenageada -, “que propiciam geração de renda e riqueza para o País.

E digo isso sem falsa modéstia, porque estou lá e sei exatamente a dimensão do

papel da Petrobras nas transformações que estão acontecendo no Brasil.

Nossa política de conteúdo local, por exemplo - que eu acompanho de perto, fico

ali, colada nas ações que estão sendo desenvolvidas e em seus resultados -, está

mudando o perfil  da indústria brasileira de bens e serviços. Pra vocês terem uma

ideia, entre janeiro de 2007 e novembro de 2012” - Deputado Doutor Wilson Batista,

diz  ela  -,  “nós  investimos  US$331.000.000.000,00 em  máquinas,  equipamentos  e

serviços e, desse total, US$230.000.000.000,00 vieram de fornecedores brasileiros,

ou seja, 70% foram contratados aqui, no Brasil.

E, sob esse aspecto, um setor que se destaca é a indústria naval brasileira. Nossa

indústria naval, que, na década de 1970, chegou a ser a quarta do mundo, em 2003,

não empregava mais do que 2,5 mil pessoas. Hoje, essa indústria emprega mais de

70 mil pessoas, e temos a perspectiva de chegar a 100 mil pessoas em 2016. Tudo

isso se deve à decisão da Petrobras de construir aqui sondas, plataformas e navios

para a exploração do pré-sal. Nossos estaleiros existentes e, em construção, terão

8.500.000m2 de área em 2016. Estamos encomendando 45 sondas de perfuração, 38

plataformas  de  produção,  49  navios  petroleiros,  39  navios  transportadores  de
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derivados  e  198  barcos  de  apoio.  Esses  investimentos  totalizarão

US$107.600.000.000,00 no período 2012-2020.”

Depois de fazer a análise da atual situação da Petrobras, do seu avanço e da sua

contribuição  para  o  nosso  país  e  para  o  mundo,  não  podemos,  Deputados,

desvalorizar o que é nosso. Nesta Casa, temos de valorizar e nos orgulhar daquilo

que é nosso, que é do Brasil;  não é de governos, mas da instituição Estado. Em

determinado momento a homenageada ainda disse: “Aliás, quando recebi o convite

para  vir  aqui  receber  essa  homenagem,  eu  me surpreendi  com uma coisa:  essa

Medalha foi  criada em 1983,  portanto,  há  quase 30 anos.  E nenhuma mulher  foi

homenageada  ainda?!!  Como  é  que  pode?  Não  é  possível  que,  em  30  anos,

nenhuma outra engenheira mineira tenha merecido essa distinção”.

Então, Deputados, mais uma vez quero mencionar a importância da participação

das mulheres na vida pública, como a da Maria das Graças Foster, na Presidência da

Petrobras.  É  a  mulher  mineira  que se destaca,  o  que é um  orgulho  para  nós.  A

homenageada ainda disse em seu discurso lembrar-se do juramento que fez como

engenheira: “Não nos deixaremos cegar pelo brilho das tecnologias, esquecendo que

trabalhamos para o bem do homem e não da máquina”. Ou seja, essa mulher é uma

grande profissional técnica, mas profundamente humana. “Até chegar à Presidência,

eu passei por todas as áreas da Petrobras e vocês podem ter certeza: a engenheira

Graça  Foster  se  orgulha  de  honrar,  a  cada  dia,  esse  juramento.  E  eu  tenho  a

felicidade de olhar para os lados e ver muitos engenheiros e muitas engenheiras que

podem dizer o mesmo.”

Como parlamentar da bancada feminina desta Casa Legislativa, quero dizer que a

Presidenta  da  Petrobras  tem  os  mesmos  objetivos  da  nossa  Presidenta  Dilma

Roussef: trabalhar com competência técnica, tendo em vista a construção de uma

nação  mais  igualitária,  na  perspectiva  de  diminuir  as  desigualdades,  acreditando

sempre que um país rico é um país sem pobreza. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emendas  e  subemendas.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Em  votação,  as  emendas  e  subemendas  com  parecer  pela
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aprovação. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Com  a  aprovação  das  Subemendas  nº  1  às

Emendas nºs 1, 3, 14, 17, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60, 64,

68, 75, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106, 121, 123, 126 a 128, 130, 132,

133, 138, 145, 147, 148 e 160, ficam prejudicadas as respectivas emendas. Com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 126, ficam prejudicadas as Emendas nºs

4 e 5; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 64, ficam prejudicadas as

Emendas nºs 6, 7 e 16; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 92, fica

prejudicada a Emenda nº 18; com a aprovação da Emenda nº 75, fica prejudicada a

Emenda  nº  19;  com  a  aprovação  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  14,  fica

prejudicada a Emenda nº 21; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 53,

fica prejudicada a Emenda nº 26; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

14, fica prejudicada a Emenda nº 34; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda

nº 88, fica prejudicada a Emenda nº 38; com a aprovação da Emenda nº 96, fica

prejudicada a Emenda nº 41; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1,

fica prejudicada a Emenda nº 46; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

14, fica prejudicada a Emenda nº 47; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda

nº 53, fica prejudicada a Emenda nº 49; com a aprovação da Emenda nº 153, fica

prejudicada a Emenda nº 50; com a aprovação da Emenda nº 83, fica prejudicada a

Emenda  nº  51;  com  a  aprovação  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  105,  fica

prejudicada a Emenda nº 54; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 56,

fica prejudicada a Emenda nº 59; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

91,  fica  prejudicada a  Emenda  nº  63;  com a  aprovação da Emenda nº  153,  fica

prejudicada a Emenda nº 65; com a aprovação da Emenda nº 143, fica prejudicada a

Emenda nº 66; com a aprovação da Emenda nº 89, fica prejudicada a Emenda nº 72;

com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 99, fica prejudicada a Emenda nº

74;  com a  aprovação  da Subemenda  nº  1  à  Emenda nº  123,  fica  prejudicada a

Emenda  nº  79;  com  a  aprovação  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  126,  fica

prejudicada a Emenda nº 131; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 40,

fica prejudicada a Emenda nº 162. Em votação, as Emendas nºs 2, 8 a 13, 15, 24, 25,

27 a 32,  43,  48,  52,  62,  67,  69 a 71,  73,  76 a 78, 80 e 81.  As Deputadas e os
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Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

Está,  portanto,  aprovado, em turno único,  o Projeto de Lei  nº  3.472/2012 com as

Emendas nºs 35, 39, 82 a 86, 89, 90, 93, 98, 101, 107 a 120, 122, 124, 125, 129, 134

a 137, 139 a 144, 146, 149 a 159, 161 e 163 a 258 e com as Subemendas n° 1 às

Emendas n°s 1, 3, 14, 17, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 4 0, 42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60, 64,

68, 75, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106, 121, 123, 126 a 128, 130, 132,

133, 138, 145, 147, 148 e 160. À Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.471/2012, do Governador do

Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de

Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo

Estado para o exercício de 2013. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 13, 25 a 39, 43 a 45, 47 a 57, 67 a 78,

80 a 87, 91 a 94, 116 a 118, 155, 191 a 241, 243 a 252, 255 a 274, 282, 284 a 288,

291 a 300, 306, 310, 311, 313 a 316, 320 a 338, 345 a 355, 357 a 370, 372 a 382, 385

a 388, 400 a 411, 414, 418 a 424, 426 a 431, 441 a 470, 486 a 523, 528, 599 a 604,

611 a 618, 649 a 655, 660 a 669, 676, 693 a 700, apresentadas por parlamentares;

com as Emendas nºs 524, 529 a 534, 536 a 555, 558 a 561, 563, 564, 566, 567, 572

a 575, 578, 579, 581 a 587, 596 e 597, apresentadas pela Comissão de Participação

Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 14 a 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63,

79, 88 a 90, 95 a 99, 106, 114, 115, 242, 253, 275 a 277, 279 a 281, 289, 290, 301,

304, 305, 307 a 309, 312, 317 a 319, 339 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413,

415 a 417, 425, 432, 434, 439, 525 a 527, 535, 556, 557, 562, 565, 568 a 571, 576,

577, 580, 588 a 595, 598, 605, 606, 609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689,

691 e 692 e as Emendas nºs 701 a 804, apresentadas ao final do parecer; e pela

rejeição das Emendas nºs 17, 19 a 24, 58, 59, 62, 64 a 66, 100 a 105, 107 a 113, 254,

278, 302, 303, 371, 389, 390, 396 a 399, 433, 435 a 438, 440, 471 a 485, 607, 608,

619 a 633, 635, 637, 638, 640 a 647, 656, 658, 659, 670 a 675, 677, 679 a 685, 687,

688 e 690. As Emendas nºs 46, 119 a 154, 156 a 190 e 283 foram retiradas pelo

autor.  Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir,  o Deputado Ulysses

Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues.
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Peço a colaboração de V. Exa. não

só comigo, mas também com os demais colegas Deputados. O Deputado Rogério

Correia já fez esse compromisso, e creio que V. Exa. poderia fazer a discussão no

prazo máximo de 30 minutos. Esse é o pedido que faço a V. Exa.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  O.k.,  Deputado,  vou  procurar  ser  rápido  nas

avaliações que farei em relação ao Orçamento.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Deputado Ulysses Gomes, ao contrário

do Deputado Sargento Rodrigues, eu gostaria de ouvir V. Exa. pelo prazo de uma

hora,  porque  tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  vai  acrescentar  muito  para  os

parlamentares, sobretudo quanto à importância que esse projeto tem para o governo

no próximo ano.

O Deputado Ulysses Gomes* - Muito obrigado, Deputado. Cumprimento cada um e

cada uma aqui presente.

Sr. Presidente, estamos abrindo a discussão, depois de já fazê-la na Comissão de

Fiscalização Financeira, do Orçamento, do Projeto de Lei nº 3.471, do projeto de lei

orçamentária para o ano de 2013, do governo do Estado.

Quero  rapidamente  ressaltar  o  papel  importante  da  nossa  Comissão  de

Fiscalização Financeira,  liderada pelo  nosso Presidente,  Deputado Zé Maia.  Num

registro muito particular, antes de fazer avaliação geral do Orçamento, quero citar que

houve,  da  mesma  forma  como  o  PPAG  teve  na  relatoria  do  Deputado  Gustavo

Perrella, a tentativa de aglutinar o maior número de propostas; desta vez não tenho

dúvida de que o Presidente da Comissão, Zé Maia, procurou também, nesse sentido,

atender todas as demandas.

Entre  as  ações  coletivas  da  nossa  bancada,  vou  rapidamente  registrar,  em

particular,  algumas  de  minha  autoria,  de  autoria  do  nosso  mandato,  oriundas  da

nossa região Sul de Minas, de vários Municípios. Vou registrar a proposta de emenda

que está no parecer e aprovada. Proposta de pavimentação no Município de Poço

Fundo,  de  infraestrutura  urbana e  rural  no  Município  de  Poço Fundo;  no  Projeto

Caminhos  de  Minas,  a  pavimentação  da  estrada  entre  Silvianópolis  e  Careaçu,

proposta que encaminhamos como emenda, que foi assim atendida no Orçamento

pelo relator; e a proposta de limpeza da calha do Rio Sapucaí, do Ribeirão Anhumas,
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e do Ribeirão José Pereira, no Município de Itajubá.

A cidade  sempre  sofreu  no  período  de  chuvas,  por  causa  das  enchentes,  e

sabemos  que  um  dos  problemas  referentes  a  essa  questão  se  dá  pela  falta  de

limpeza da calha dos rios. Essa nossa demanda foi acatada no parecer, assim como

a aquisição de ônibus para o setor de esporte de Monte Sião e a pavimentação de

estruturas  de  projetos  urbanos  e  rurais  de  Cambuí,  além  de  uma  demanda

importante, casada com a Comissão de Participação Popular, a nossa Emenda nº 74,

que  foi  contemplada  na  Emenda  nº  99  da  Comissão  de  Participação  Popular:  o

fortalecimento da agricultura familiar no Sul de Minas. É uma proposta do governo de

investimento nessa área em várias regiões do Estado, mas que não contemplava a

nossa região do Sul de Minas.  Então,  não tenho dúvida de que essas ações,  ao

serem  entendidas,  compreendidas  e  então  acrescentadas  no  parecer  do  relator,

mostram não só a abertura dele e o entendimento do governo mas também o avanço

no sentido de acolher as demandas de cada região do Estado. Então, não poderia

deixar de registrar esses avanços.

Sr. Presidente, mais uma vez o Orçamento do Estado nos remete, na avaliação, à

discussão de dois temas centrais para o nosso Estado de Minas Gerais: a educação

e a saúde. Como é do conhecimento desta Casa e de muitos que nos acompanham,

desde 2003 o Estado de Minas Gerais não cumpre o mínimo constitucional na área

da saúde, aquele investimento mínimo que deve ser feito por cada Estado - ou seja,

os 12% que o Estado deve investir para cumprir a meta de investimento na educação.

Sr.  Presidente,  no que diz  respeito  exatamente  a essa questão da saúde,  isso  é

público, já tivemos a oportunidade de discutir muitas vezes, nesta Casa, a proposta

do Tribunal  de Contas do Estado, quando apresentou o termo de ajustamento de

gestão - TAG. O TAG, que começou a ser discutido nesta Casa, foi exatamente o que

faltava para todo mundo compreender a luta dos últimos 9 anos, agora completando

10, da Oposição nesta Casa, que cobrava do governo do Estado investimento na

área da saúde, porque ele não cumpria o mínimo constitucional. Mas, no seu ajuste

contábil, o governo acrescentava investimento no saneamento, feito pela Copasa, e

questões previdenciárias para o cumprimento da meta.

O Tribunal de Contas já vinha alertando que isso não era correto, não era permitido,
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e que, ao retirar esses índices de investimento na saúde em Minas Gerais, o Estado

não vinha cumprindo esse mínimo. Na área da saúde, Sr. Presidente, a média anual

de aplicação da receita líquida do Estado entre os anos de 2003 a 2011, prestem bem

atenção, a média nos últimos nove anos, que deveria ser de no mínimo 12%, chega

ao  valor  pífio  de  apenas  7,37%.  Esse  foi  o  valor  médio  dos  últimos  anos  de

investimento na saúde. Vemos o movimento importante desta Casa de, a partir  de

uma iniciativa popular, apresentar a proposta de mudança da Constituição, para que o

governo federal invista no mínimo 10%. Acho importante cada vez mais avançarmos,

apesar  de  estarmos  assistindo  aos  avanços  das  políticas  na  área  da  saúde  do

governo federal. Mas é uma ação política, uma ação de governo, que quer cobrar de

um ente o que ele não foi capaz de fazer até hoje, a sua tarefa de casa. Vemos, em

cada canto do Estado, os Municípios, que têm que investir no mínimo 15%, investirem

20%, 25%, 30% na área da saúde.

Ai do Prefeito que não cumprir o mínimo constitucional nessa área, pois as suas

contas são rejeitadas, e ele perde o direito político. Contudo, esse mesmo olhar rígido

e  a  mão  pesada  do  Tribunal  de  Contas  diante  dessas  possíveis  irregularidades

administrativas dos Prefeitos que não cumprem o mínimo de 15% na saúde nos seus

Municípios não são os mesmos para com o Estado. Na verdade, ao longo desses

anos,  o  Estado foi  capaz não só  de  descumprir  a  Constituição,  mas  também de

propor  um termo de ajuste de gestão, que é um acordo capaz de ser superior  à

Constituição Federal, que determina o investimento mínimo.

Estou registrando esse histórico para dizer de uma conquista que, ao longo desses

anos, foi  aqui movimentada por setores da sociedade civil  ligados à saúde,  como

sindicatos,  associações,  usuários  e  parlamentares,  sobretudo  da  Oposição,  que

vinham  cobrando,  alertando  e  apresentando  inúmeras  denúncias  para  que  esse

mínimo constitucional fosse investido. No Orçamento do Estado que aqui votaremos,

temos agora a previsão orçamentária de 12%.

Em nome da nossa bancada, ou seja, da bancada da Oposição, quero assinalar o

papel importante que ela cumpriu de registrar, ao longo desses anos, essa cobrança

e, além disso, promover o movimento para chegar a esse momento, após 10 anos de

luta, e fazer com que o Estado de Minas Gerais, no seu Orçamento, tenha ao menos



2669
____________________________________________________________________________

a previsão orçamentária de investimento do mínimo constitucional na área da saúde.

Essa  luta  não  se  encerrou,  ou  seja,  não  acaba  a  partir  dessa  conquista,  mas

continua num processo em que a nossa tarefa de Oposição e de fiscalização e a

tarefa da sociedade civil,  seja dos movimentos organizados,  dos sindicatos e dos

usuários, é acompanhar, em 2013, a execução orçamentária, para que, de fato, a

previsão  orçamentária  que  aqui  aprovaremos  para  2013,  que  é  dos  12%,  seja

efetivada.

Por  isso  é  importante  registrar  aqui  a  história  de  luta  e  a  conquista  desse

Orçamento  ao  prever  o  mínimo  constitucional  de  investimento  na  saúde.  Tão

importante  quanto  esses  dois  relatos  é  manter  a  mobilização  para  o

acompanhamento da execução orçamentária de 2013, porque - diga-se de passagem

- o Orçamento aqui é uma peça autorizativa.

Aprovarmos  e  autorizarmos essa previsão do mínimo constitucional  de  12% na

saúde ainda não é garantia da aplicação, mas de que a legislação tenha a previsão

daquele recurso, a perspectiva e a intenção do governo de investir. Cabe a todos nós,

sociedade civil, toda ela organizada, e ao parlamento, independentemente de ação de

Oposição ou Situação, mas, sobretudo, do nosso papel de Oposição, que conquistou

esse  avanço  hoje  aqui,  acompanhar  ao  longo  do  ano  de  2013  a  execução  do

Orçamento,  para  garantir  que  Minas  Gerais  tenha  o  mínimo  de  investimento  na

saúde, o que é uma grande conquista.

Sr. Presidente, registro também que, apesar do avanço, do alerta e da cobrança da

Oposição e dos alertas do Tribunal de Contas para que houvesse regularização na

área da saúde -  e assim estamos vendo -,  infelizmente,  na área da educação, o

avanço não foi  o  mesmo. No que diz respeito à obrigatoriedade constitucional  da

aplicação  de  25%  da  receita  de  impostos  e  transferências  na  manutenção  de

desenvolvimento do ensino, observamos que a mesma sistemática da desobediência

ao espírito constitucional vai se repetir.

Em seu art. 70, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplina quais

são as despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino e que,

portanto, devem ser computadas no limite constitucional, no caso do Estado, nos 25%

mínimos a serem gastos com educação.
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Entre as despesas ali  arroladas, consta a remuneração e o aperfeiçoamento do

pessoal docente e demais profissionais da educação, e, ainda, no art. 71, onde estão

enumeradas as que não se enquadram como MDE, constam as realizadas com o

pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função

ou em atividade alheia à manutenção do desenvolvimento do ensino.

A Constituição da República, nobres Deputados, distingue em seu texto os termos

“provento”,  “pensão”  e  “remuneração”,  aplicando  o  termo  “remuneração”  aos

servidores  ativos,  “provento”  aos  inativos  e  “pensão”  aos  pensionistas.  Diante  do

exposto, considerando a interpretação conjunta dos artigos da Constituição e das leis

relativas  à  educação,  conclui-se  que,  para  fins  do  limite  constitucional  com

manutenção  e  desenvolvimento  de  ensino,  a  componente  remuneração  deve  se

restringir às despesas correspondentes ao pagamento de pessoal efetivo. É uma fala

um pouco técnica, mas, resumindo, para quem nos assiste, quer dizer que o índice da

educação para 2013, infelizmente, continuará abaixo do mínimo constitucional. Nos

últimos anos, a média de investimento na educação, nesse período, ficou apenas em

20,7%, sendo que o mínimo deveria ser 25%.

Em 2012, com a aprovação do TAG, o prejuízo, na área da educação, chega a

quase R$700.000.000,00.

Em 2013, retirados os recursos dos benefícios previdenciários - exatamente o que

disse  anteriormente  quanto  à  questão  técnica  constitucional,  quando  se  diz

claramente que não se devem acrescentar os benefícios previdenciários na previsão

orçamentária  -,  que  o  governo  insiste  em  acrescentar,  para  computar  o  seu

investimento na educação, o percentual da aplicação cai para 23,9%. Estou falando

que serão menos R$364.000.000,00 para a educação.

Vamos votar hoje um Orçamento. Nas discussões, nas propostas de emenda, a

nossa  bancada  destacará  outras  15  que  não  foram  atendidas  no  parecer.  Essas

emendas tratam exatamente desses valores que acreditamos serem fundamentais

para o investimento e para cumprir o mínimo constitucional na educação. Depois da

votação do Orçamento,  vamos  destacar  essas emendas,  para,  aí,  sim,  discutir  a

fundo sobre a proposta do governo de investimento na educação. Mas é importante

ressaltar  que esta Casa,  a luta da Oposição deixou a desejar o entendimento da
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questão da educação.

É triste registrar que, no ano passado, tivemos uma história de luta importante na

área da educação, apesar da derrota depois da greve, mas é uma história que vai se

repetindo. A oportunidade que o governo tem, mesmo com a cobrança do Tribunal de

Contas, com a ação permanente de cobrança, da atuação política da nossa bancada

nesta  Casa,  com as  denúncias  feitas  pela  nossa bancada,  o  governo insiste  em

descumprir  a  nossa  Constituição  e,  mais  uma  vez,  apresenta  a  esta  Casa  um

Orçamento que não cumpre o mínimo constitucional.  Por isso, o encaminhamento

que faremos é para aprovarmos o Orçamento. Entre várias outras questões da saúde

e avanços que tivemos, é importante destacar para votarmos separadamente essas

questões da educação.

Entendemos que essas questões são fundamentais,  não apenas para cumprir  o

mínimo constitucional, mas para ressaltar a prioridade que o governo deveria ter, ao

discutirmos os destaques para aprovação de mais investimentos na educação. E aí,

sim, cumprir na prática o mínimo constitucional nessas áreas.

Sr.  Presidente,  no  balanço  de  questões  importantes  que  fazemos  aqui,  vale

ressaltar que passei toda a manhã de hoje ouvindo vários debates, alguns feitos por

Deputados que tentavam denegrir, sem o mínimo respeito, a imagem do nosso ex-

Presidente Lula e da nossa Presidenta Dilma, tentando compará-los a traidores de

Minas, resgatando o nome do histórico Joaquim Silvério dos Reis. Essa história a que

tentaram  dar  destaque  aqui  deveria  ter,  da  parte  desses  nobres  colegas,  uma

comparação talvez até mais simples de se fazer. Se fizermos a comparação que eles

tentaram fazer, falando em um troféu com esse nome, é importante ressaltar que o

traidor histórico de Minas, Joaquim Silvério dos Reis, diga-se de passagem, Deputado

Pompílio, não era mineiro nem brasileiro. Ele era português. Podemos dizer até que

ele cumpriu com o seu dever. Não o estou defendendo.

Se há alguém que traiu Minas, essa pessoa é o nosso Senador.  Aí a traição é

nossa, porque ele é mineiro e foi eleito por Minas. Como disse o Deputado Paulo

Guedes, ele não reside aqui,  mas sim no Rio de Janeiro. A este Estado, sim, ele

serviu, quando defendeu os “royalties”, tema que está na pauta nacional. O Senador

defendeu os interesses do Rio de Janeiro. É dessa traição que estamos falando. É



2672
____________________________________________________________________________

essa traição que merece ser avaliada por esses Deputados que tentaram fazer uma

comparação usando os governos do ex-Presidente Lula e da Presidenta Dilma.

Não é de praxe, em minha atuação parlamentar nesta Casa, ficar citando nomes,

mas sim ações de governo.  São exatamente essas ações de governo que quero

ressaltar  aqui,  mostrando a  ausência  de  investimento  do  governo do  Estado nas

áreas  da  saúde,  da  educação  e  do  desenvolvimento.  Estou  vendo  o  Deputado

Pompílio  Canavez,  que  atua  fortemente  nas  questões  hídricas  do  Estado,  dos

comitês de bacias. Falta investimento do governo nessa área e repasse aos comitês

de bacias do Estado. Destaco a nossa atuação na área do turismo, com a total falta

de investimento por parte do Estado. Então, essa política foi decaindo, cada vez mais,

ao longo dos últimos anos.

É  importante  registrar  que  a  Secretária  anterior,  no  último  governo,  criou  uma

política de Estado exemplar. Ela integrou a política nacional de turismo, uma política

de Estado inovadora e planejada, fazendo com que o Estado de Minas Gerais fosse

exemplo, apesar de não ter recursos e investimentos. Entretanto, no que diz respeito

à proposta e ao planejamento,  essa política tornou-se referência no Estado,  mas,

infelizmente,  ao longo dos últimos  anos,  foi  decaindo por  falta  de  inovação  e  de

incentivo.  É  esse  o  Estado  de  que  estamos  falando.  Quero,  exatamente  nessa

comparação,  não de pessoas,  mas de políticas, mostrar o orçamento do  governo

federal,  os  investimentos  do  nosso  governo  para  Minas  Gerais,  para  o

desenvolvimento do País, a partir do importante investimento que o governo faz no

Estado.

Concedo aparte ao nobre Deputado Pompílio Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  (em  aparte)*  -  Deputado  Ulysses,  estou

acompanhando o seu pronunciamento e, com certeza, devemos nos preocupar muito

mais com o nosso Estado e com o seu desenvolvimento. Todos nós devemos estar

unidos para conseguirmos esse objetivo, um objetivo difícil, mas alcançável. Então,

sinto  a  falta  de  um  debate  mais  aprofundado  sobre  o  desenvolvimento  nesta

Assembleia. Precisávamos ter essa preocupação maior.

V. Exa. e o nosso Presidente em exercício, Deputado Antônio Carlos Arantes, são

do Sul de Minas e sabem que estamos vivendo um momento dramático, difícil  na
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nossa  região:  o  esvaziamento  do  Lago de Furnas,  por  exemplo.  Temos  na  água

nosso principal recurso estratégico, e o senhor estava falando sobre os “royalties”.

Considero que os “royalties” pagos pela água em Minas Gerais não são justos, não

são suficientes. Recebemos “royalties” por área inundada. O Estado fica com 45% e

os Municípios, com 45% dos “royalties” cobrados por áreas inundadas. Sem as águas

de Minas Gerais, não há energia elétrica no nosso país. Sempre estou repetindo isso

aqui. Aliás, 70% das águas do sistema elétrico nacional são de Minas Gerais, águas

que nascem no Estado,  que é o Estado com os principais  rios  do País. Rio São

Francisco, Rio Doce, Rio Grande, nosso Rio Sapucaí, que banha sua cidade, Itajubá,

Pouso Alegre e que também passa por terras da minha região. Cerca de 20% da área

do Município de Alfenas é inundada pelas águas do Sapucaí para formar o grande

Lago de Furnas, que vai gerar energia elétrica para o País. E agora, está com 10% do

seu volume útil,  causando um prejuízo enorme. Temos de lutar pela compensação

financeira, para que os “royalties” sejam capazes de compensar esse prejuízo.

Amanhã,  estarei  no Rio  de Janeiro,  em uma reunião com o Dr.  Hermes Chipp,

Presidente do Operador Nacional do Sistema - ONS -, que determina quanto e onde

será gerada a energia elétrica, quanto será gasto de água por cada hidrelétrica, e que

determinou que o Lago de Furnas fosse usado quase à sua exaustão. Para se ter

uma ideia, em 20 dias aproximadamente, no mês de outubro, o lago tinha 28% do seu

volume útil, e em 20 dias foi para 15%. Agora, está com 10%, e não tem uma política

de compensação. O que estou levando amanhã para o ONS e vou levar para a ANA,

para a Aneel, para Furnas, para a Eletrobras, para o Ministério das Minas e Energia

neste ano que começará, é que tem de haver uma compensação, uma indenização

para quem está sofrendo prejuízo.

V. Exa. falou do turismo. O principal atrativo turístico da nossa região é a água, é o

lago, para atividades de esportes aquáticos, pesca esportiva, balneário.  Com esse

rebaixamento,  essa  possibilidade  do  turismo  agora  no  verão  acabou.  E  aqueles

empresários, donos de pousadas, de hotéis, de restaurantes, de embarcações, que

fizeram  investimentos  para  atrair  turistas,  para  movimentar  a  economia,  gerar

emprego e renda em nossa região, e que não foram avisados do rebaixamento? Eles

estão tendo prejuízo, tiveram que demitir, muita gente perdeu o emprego.
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Ainda era Presidente da Alago quando criamos  um “slogan”:  “O mar  de Minas:

Minas tem mar, sim, senhor”. Sempre brincamos que há o Mar de Espanha, e o mar

do Lago de Furnas, de água doce, de água limpa, que atrai turistas, gera renda, gera

riquezas.  Então,  com isso,  estamos passando por  uma dificuldade extrema.  E os

nossos Deputados Federais e Senadores tinham que estar falando disso, Deputado

Ulysses. O Senador Aécio e os outros Senadores também, os outros Deputados, nós

aqui,  o  governo  do  Estado.  Como  o  sistema elétrico  decide  uma  operação  que

esvazia o maior lago artificial do Brasil sem avisar nada? E o Estado? Vai ficar por

isso mesmo? Quero que esse debate aconteça aqui no próximo ano, e V. Exa. tem

razão. Em vez de ficarem procurando Joaquim Silvério dos Reis, que isso é bobagem

arrematada, deveriam pensar no desenvolvimento e em resolver os graves problemas

do nosso Estado, que tem tudo para se desenvolver, mas precisa da união de todos.

Obrigado pelo aparte e pela paciência.

O Deputado Ulysses Gomes* - Agradeço, Deputado. V. Exa. tem total razão. Assisti

ao debate pela manhã, incomodado. Essa discussão de nomes não é a prática que

entendo ser construtiva para nossa ação política, construtiva para o Estado. Há total

falta de respeito,  independentemente da questão partidária,  por um homem, o ex-

Presidente Lula,  que mudou a vida do Brasil.  A Presidenta Dilma também é uma

mulher que merece respeito. Ela é mineira, é Presidente da República e tem um dos

maiores  índices  de  aceitação  na  história  por  seu  trabalho.  Ficamos  assistindo  à

hipocrisia de alguns debates nesta Casa, que incomodam. Eu não havia ainda falado

sobre  isso.  Espero  não  ter  de  repetir  este  meu  discurso,  sobre  algo  que  me

incomoda. Cada um tem seu espaço, cada um tem de cumprir com seu dever. Não

devemos baixar o debate.

Vemos  a  tentativa  do  governo  em  esconder  coisas.  O  governo  midiático,  que

investiu tanto e consolidou o espaço de mídia no Estado, tenta criar a imagem do

déficit zero e do impacto nas contas. Estamos vendo a situação do Estado de Minas

Gerais, da dívida que cresce cada vez mais. Os investimentos que o governo faz é na

base de mais dívidas. Este Estado se endivida cada vez mais. Apesar de à sua frente

haver um gestor competente, está amarrado a uma política de alguém que só pensa

em seu projeto pessoal, de alguém que faz com que toda a estrutura de Minas seja
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amarrada a fim de maquiar a imagem deste Estado.  O debate que ouvimos pela

manhã vai  um pouco nesse sentido,  pequeno,  de tentar  resgatar na história  uma

comparação desnecessária. Isso chega a ser besta. Não acho que este espaço que

ocupamos deva servir para isso.

Debatemos  o  Orçamento,  que  aprovaremos.  Citei  a  questão  da  saúde  e  da

educação,  e  não  posso  deixar  de  confrontar  esse  debate  político  com  os

investimentos  da  área  do  governo  federal  em  Minas  Gerais.  Só  os  convênios,

Deputados,  do governo federal  com Minas,  com o Estado ou com os Municípios,

foram da ordem de R$13.000.000.000,00 neste ano. Quanto às transferências, Minas

está entre os primeiros Estados do País. Foram mais R$14.400.000.000,00, sendo

cerca de R$5.000.000.000,00 para o governo e quase R$10.000.000.000,00 para os

Municípios.

Não podemos aceitar o discurso de que tudo que vier a acontecer em Minas só

pode  existir,  só  pode ser  verdade,  se  passar  pelo  governo  deste  Estado.  Muitas

coisas acontecem por  meio do  governo federal,  por  execução direta ou por  ação

direta, em parcerias com os governos municipais. São vários recursos investidos em

Minas,  muito diferente do que vivemos nos anos de Fernando Henrique Cardoso,

quando  este  Estado  ficou  sem  recursos,  tendo  sido  obrigado  a  fazer  um

endividamento pelo qual hoje está pagando preço altíssimo.

Essas são as circunstâncias de um projeto neoliberal, que só pensa em um governo

para os amigos, em um governo para aqueles parceiros. Não pensam em um governo

republicano, exatamente a lógica que o governo do Presidente Lula implementou, e

que hoje a Presidenta Dilma amplia cada vez mais. Temos uma ação governamental

que  leva  o  País  para  a  frente,  um  governo  para  todos,  sem  distinção  político-

partidária. Isso incomoda as elites, aqueles que governaram este país com privilégios.

Hoje eles governam o Estado e, porque endividaram o Estado, questionam ações do

governo federal, que aglutina a maior parte de recursos. Eles governaram este país, e

não foram capazes de mudá-lo. Se um dia voltarem ao poder,  não mudarão uma

vírgula do que estão questionando.

Nosso  governo  hoje  tem  um  projeto  de  nação,  um  projeto  republicano,  com

propostas  de  desenvolvimento  para  o  País,  que  distribui  de  forma  equânime  e



2676
____________________________________________________________________________

igualitária os recursos para todos os Estados e Municípios, sem distinção partidária.

Essa política, que faz avançar o País, merece nosso reconhecimento.

É exatamente  as  ações desse governo que quero  destacar,  em contraponto ao

Orçamento que vamos votar.

Ao  se  aproximar  o  final  do  segundo  ano  do  governo  da  Presidenta  Dilma,  os

programas prioritários do governo federal colecionam bons resultados, com impacto

sobre  a  qualidade  de vida  e  a  geração de oportunidades  para  nós,  brasileiros  e

brasileiras.

Quero citar o analfabetismo decrescente. A taxa de escolaridade de crianças de 6 a

14 anos aumentou de 0,6%, em 2009, chegando a 98% em 2011. Isso praticamente

indica a universalização do acesso ao ensino fundamental das crianças do País. A

rede pública de ensino atendeu no País a 78,4% dos nossos estudantes. Até o ensino

médio, a rede pública atendeu à maioria dos estudantes: 73,5% na pré-escola, 87%

na alfabetização e no ensino fundamental e 87,2% no ensino médio. Nesse caso,

vemos ações importantes de investimento do governo federal serem ignoradas aqui

em Minas Gerais.

Tive  oportunidade  de  participar  com  vários  Deputados  da  Casa  -  está  aqui  o

Deputado Elismar, estávamos juntos - da entrega de uma ação importante do governo

federal em parceria com a bancada federal, em parceria com o próprio governo do

Estado.  Foi  um  investimento  da  ordem  de  quase  R$65.000.000,00.  Desse  total,

R$50.000.000,00 eram  recursos  do  governo federal  destinados  à  entrega de 379

ônibus  escolares.  Os  ônibus  são  ferramentas  fundamentais  para  garantir  esses

números  que  estou  citando,  para  garantir  o  avanço  do  ensino,  para  garantir  a

universalização do ensino médio e do ensino fundamental, para buscar as nossas

crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes em cada canto dos Municípios.

O governo federal, atendendo a essa demanda, destinou a Minas Gerais 379 ônibus.

Isso foi apenas em uma ação. Foram 379 Municípios atendidos. Numa ação política,

sem convite ao governo federal, assistimos calados à entrega desses ônibus com o

Governador do Estado, com a Secretária de Estado, com as imagens do governo do

Estado, sem nenhuma citação ao governo federal. Usa-se essa política de maquiar,

de  enganar  e  de  esconder  o  que  o  governo  federal  faz  em  Minas  Gerais  de
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investimento, para dizer que Minas avança nesse sentido.

É importante registrar que essas ações têm a clara e identificada participação do

governo federal. Nos programas e nas ações diretas, ou em parceria com o Estado

ou com os Municípios, há a presença permanente do governo federal na vida dos

mineiros e no desenvolvimento do Estado. No ensino superior essa predominância se

inverte. A rede privada atendeu à maior parte dos 6.600.000 estudantes, 73%. Entre

2009 e 2011, entretanto, a rede pública aumentou a sua participação, passando de

23% para aproximadamente 27% de atendimento aos nossos jovens.

A taxa de desemprego, de desocupação, atingiu seu menor nível histórico. Houve

queda na taxa de desocupação de 8,2%, em 2009, para cerca de 6% neste ano. Isso

ocorreu  em todas  as regiões  do  Brasil.  É  esse avanço que,  parece,  não querem

enxergar.  O  rendimento  do  brasileiro  cresceu.  O  rendimento  médio  mensal  do

trabalho em 2011 e em 2012 foi de R$1.345,00 contra R$1.242,00 no ano anterior.

Houve uma variação real, um aumento de mais 8%.

O trabalho infantil diminuiu. Segundo os índices apresentados no último ano, quase

600 mil crianças ou adolescentes saíram do mercado de trabalho.

A desigualdade de renda mantém a tendência de queda desde o início do governo

do  Presidente  Lula.  O  grau  de concentração  de  renda  continuou  em  declínio  no

Brasil. O índice de Gini diminuiu de 0,524 para 0,50 nos dois últimos anos.

Cresce o acesso aos serviços básicos. A quantidade de domicílios ligados à rede

geral  de  abastecimento  de  água  cresceu  e  se  disseminou,  principalmente  nos

Municípios  pequenos,  com  uma  ação  muito  atuante  da  Funasa.  Aproveito  para

parabenizar  o  Presidente  Gílson,  engenheiro  sanitarista  mineiro,  com  muita

experiência, que está fazendo um trabalho exemplar à frente da Funasa. E os índices

estão aqui: a quantidade de domicílios do País ligados à rede geral de abastecimento

de água cresceu de 84% para quase 90%, indicando que quase 3 milhões de lares

foram conectados a essa rede. O total ligado às redes coletoras de esgoto também

cresceu de 59% para 63%. São mais de 4 milhões de domicílios conectados.

Quero também registrar a coleta de lixo, que é uma ação importante do governo

federal, com destaque para o trabalho da Funasa, que disseminou essa coleta nos

Municípios com menos de 50 mil  habitantes. Essa coleta passou a atender quase
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90% dos domicílios.

O acesso à energia está praticamente universalizado.  O número de residências

com iluminação elétrica cresceu de 98,9% para 99,3% do total de domicílios, o que

corresponde a mais de 3 mil lares com energia elétrica.

Nobres  Deputados,  relativamente  a  emprego,  os  dados  da  Relação  Anual  de

Informações Sociais divulgados em setembro deste ano mostram que 2012 registrou

a terceira maior geração de empregos da série histórica iniciada em 1985. Foram 2,2

milhões  de  novos  empregos  formais.  Nos  primeiros  10  meses  de  2012,  foram

gerados quase 1.700.000 empregos formais, crescimento de quase 5% em relação

ao ano anterior.

O Brasil sem Miséria: nove anos do Bolsa Família e a sanção da medida provisória

do  programa Brasil  Carinhoso,  da  Presidenta  Dilma,  fortalecem  as  ações  para  a

superação da extrema pobreza no Brasil.

Quanto  à  infraestrutura,  38,5%  das  obras  do  PAC  já  foram  concluídas,  obras

previstas para até 2014. Vivemos nesta Casa o questionamento de que o Brasil não

estará preparado para a Copa do Mundo e que os estádios não estarão prontos. A

Presidenta Dilma está inaugurando um a um. A execução do PAC até setembro deste

ano foi a maior desde o início do programa em 2007. Em 21 meses foram investidos

R$390.000.000.000,00, 40% do total previsto até 2014.

Ficaria aqui apresentando os inúmeros dados dos inúmeros programas do governo

federal.  Houve  investimentos  em  rodovias,  ferrovias,  portos,  aeroportos,

equipamentos, geração de energia elétrica, transmissão - citei o programa Luz para

Todos -, exploração de gás, de petróleo, refino, fertilizantes, indústria e saneamento.

O programa Minha Casa Minha Vida completou 1 milhão de unidades habitacionais

contratadas no nosso país, atendendo a uma demanda histórica.  O financiamento

habitacional  vem avançando cada vez mais,  atendendo outro setor  importante de

classe média no País. A urbanização de assentamentos precários; o desenvolvimento

econômico, com o Plano Brasil Maior - houve políticas para estimular o crescimento

econômico  do  nosso  país,  e  Minas  Gerais  tem  papel  importante  nesse

desenvolvimento  por  várias  questões.  Citei  anteriormente  os  investimentos  dos

parques tecnológicos.
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Ao mesmo tempo em que criticamos as ações do governo, temos uma Secretaria

de  Governo  do  Estado  que  merece  o  nosso  reconhecimento  pela  sua  ação:  a

Secretaria  de Ciência,  Tecnologia  e Ensino  Superior.  Deputado Bonifácio  Mourão,

estamos aqui apontando, na nossa opinião, deficiências do governo na política, mas

entendo que houve avanços não apenas na área da saúde, mas na Secretaria de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o Deputado Federal e Secretário Nárcio

Rodrigues,  que  realizou  uma  política  de  incentivos,  em  parceria  com  o  governo

federal. São esses exemplos que deveríamos seguir, e não os pequenos de disputa

pessoal  que  se  tenta  fazer  nesta  Casa.  Temos  de  seguir  exemplos  de  parcerias

verdadeiras,  reais  e  de investimentos  que contribuam para  o desenvolvimento do

País, e obviamente Minas faz parte disso.

Não estamos falando de um Estado conectado do mundo nem do País e nem de

um país que isola um Estado, ao contrário, que o integra a partir de seus programas,

assim como aos Municípios. Esta Casa tem de compreender isso.

Quanto  à  desoneração  da  folha  de  pagamento,  somente  em  2012,  tivemos  15

setores  contemplados,  sendo  que,  a  partir  de  2013,  mais  40  serão  beneficiados.

Outras ações do governo federal: prorrogação da isenção de imposto para estimular a

produção e o emprego; Plano Safra da Pesca e Agricultura 2012-2014, lançado em

outubro, que estabelece medidas a serem adotadas até 2014; fomento à indústria de

“software” e serviços de tecnologia de informação, sendo que em agosto foi lançado o

Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da Informação; Programa

TI Maior,  com previsão de investimentos de mais de R$500.000.000,00 até 2015;

ações de apoio ao empreendedorismo, com o Programa Nacional do Microcrédito,

Crescer, e o Microempreendedor Individual - MEI -, que cresceu mais de 160% desde

2011 e alcançou mais de 2,6 milhões de inscrições até outubro deste ano.

São essas ações, Deputado Elismar, que gostaria de citar. Não poderia deixar de

falar  sobre  elas  no  encerramento  deste  ano,  no  momento  de  discussão  do

Orçamento. Detectamos os avanços do governo e identificamos falhas e deficiências,

ou seja, as áreas em que não houve avanços ainda. Mas entendemos que a ação

integrada  do  governo  merece  desta  Casa  o  nosso  reconhecimento.  O  papel

fundamental do governo da Presidente Dilma foi compreender que os investimentos
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em  Minas  Gerais  são primordiais  para  se  alcançarem  os  índices.  O  Estado  está

avançando com os investimentos do governo da Presidente Dilma, com os programas

feitos em parceria com o governo federal. Nesse sentido, vale ressaltar a política que

o governo federal vem desenvolvendo em todo o Brasil, fazendo jus ao “slogan” de

ser um país para todos, um país sem miséria. Sem dúvida alguma, um país rico é um

país sem miséria, um país que é capaz de olhar para todos os cantos, de investir em

todas as áreas, de ter programas e ações, independentemente de disputa político-

partidária.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Ulysses Gomes.

Quero parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento, que faz um balanço não somente da

atuação da nossa bancada neste Plenário, nas Comissões, nesta Casa, mas também

do  nosso  Partido  dos  Trabalhadores,  dos  governos  do  ex-Presidente  Lula  e  da

Presidenta Dilma. V. Exa. fez um breve histórico de como o brasileiro Luiz Inácio Lula

da Silva, o Lula, marcou de maneira extraordinária a redemocratização do Brasil. Ele

foi  uma liderança oriunda dos movimentos sociais,  populares,  um nordestino  que

soube enfrentar tantos obstáculos e preconceitos para dar orgulho ao povo brasileiro

hoje, devolvendo-lhe a autoestima. O País vivia subordinado às regras do FMI, de

uma pequena elite conservadora que dizia que a classe trabalhadora seria incapaz de

governar o Brasil. Através das ações do Presidente Lula e da sua continuidade pela

Presidente Dilma, mostramos que é possível, sim, enfrentar todas as crises fazendo

política social, fazendo política para aqueles que mais precisam, o povo mais pobre e

carente.

Como V. Exa. citou, são muitos os programas que tiraram milhões de pessoas da

pobreza ao longo dos últimos anos: mais de 30 milhões migraram para a nova classe

média.

São tantos programas - V. Exa. citou alguns aqui - que, ao longo destes últimos

anos, tiraram milhões de pessoas da pobreza. Mais de 30 milhões migraram para a

nova classe média. O desemprego caiu de maneira significativa, praticamente pela

metade. Realmente tivemos um salto de qualidade nas condições de vida do povo

brasileiro,  por  meio de programas tão importantes  como o ProUni,  o  Minha Casa

Minha Vida, o Pronaf e, agora, a última medida da Presidenta Dilma, um tema com
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um histórico muito forte de atuação que diz respeito à redução das tarifas de energia

elétrica.

Quero ressaltar  novamente isso aqui  e dizer  que discutiremos ainda muito esse

assunto nesta Casa por considerá-lo de fundamental importância. A Presidenta Dilma

foi  corajosa ao enfrentar  o  “lobby”  das  concessionárias  de  energia  elétrica  e dos

grandes  interesses  econômicos  que  estão  em  jogo.  Ela  propôs  antecipação  dos

contratos  de  concessão do setor  elétrico,  mas  no sentido  de  exigir  qualidade  na

prestação dos serviços, modicidade tarifária, redução das tarifas reduzindo os custos,

tirando encargos federais, retirando impostos e reduzindo o Custo Brasil para que o

País  possa  se  tornar  mais  competitivo  e  gerar  mais  emprego.  Essa  foi  a  nossa

intenção, e não a de transformar isso em um debate político, visando às eleições de

2014.  Isso  realmente  não  é  justo,  mas  infelizmente  foi  o  que  aconteceu.

Lamentavelmente enfrentamos uma grande resistência por parte do Senador Aécio

Neves, que não teve uma postura republicana em defesa do Brasil. Simplesmente ele

se posicionou em defesa de meia dúzia dos acionistas, em sua maioria estrangeiros,

para defender interesses econômicos desse grupo.

Ora,  o próprio  governo deu exemplo.  A Eletrobras,  controlada pela  União,  foi  a

primeira empresa a aderir  à Medida Provisória nº 579, mas infelizmente a Cemig,

controlada  pelo  governo  do  Estado,  não  aderiu.  Da  mesma forma,  empresas  do

Paraná e de São Paulo, todas governadas pelo PSDB, também não aderiram. Isso

provocou  um  prejuízo  muito  grande  ao  povo  brasileiro.  Para  mim,  foi  um  ato

irresponsável, pois, em vez de termos uma redução em média de 20%, teremos 16%;

no entanto, a Presidenta Dilma já afirmou que perseguiremos a meta de reduzir ainda

mais  a conta  de  luz para que possamos devolver  ao povo brasileiro  o que lhe é

devido e compartilhar todos os lucros que esse setor teve, porque os investimentos já

foram, em sua grande maioria, amortizados, já foram pagos pelo povo brasileiro na

conta de luz. Foram repassados na conta de cada consumidor todos os investimentos

utilizados para a construção das hidrelétricas e das usinas. Já pagamos todos os

ativos e agora queremos um preço justo de energia elétrica.

Deputado  Ulysses  Gomes,  tivemos,  como  membro  efetivo  dessa  comissão  da

Medida Provisória nº 579, o Deputado Weliton Prado representando Minas Gerais.
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Realmente ele foi aguerrido, combateu com muita coragem e fez um trabalho muito

importante. Inclusive, a Presidenta Dilma, do exterior, ligou para ele, agradecendo sua

defesa na comissão. Quero destacar que aprovamos o texto básico na Câmara e no

Senado e aprovamos todos os destaques. Agora, Presidenta Dilma, teremos essa

segurança de que, já a partir do próximo ano, teremos a redução da tarifa de 16%

para  as  residências,  chegando  até  cerca  de  28%,  25%  para  as  indústrias  e  o

comércio.

Gostaria de apenas fazer um relato aqui de como esse setor lucrou e de como é

injusta a choradeira e todo o terrorismo que eles fizeram em torno desse tema. Em

2008,  quando  conseguimos  uma redução de  17% para  as  residências  em Minas

Gerais, a Cemig veio com a mesma história de que iria quebrar o Estado, de que eles

não teriam como absorver. Depois disso, só no ano passado, registraram um lucro de

mais  de  R$2.400.000.000,00,  mesmo  com  a  redução.  Então,  isso  prova  que  é

possível  manter  a qualidade e o sistema sem sacrificar  nem penalizar  o povo de

Minas Gerais.

Se não fosse a nossa atuação, a conta seria mais cara ainda. Ela já é um absurdo,

ainda mais levando-se em conta o ICMS do Estado - fazendo o cálculo por dentro, vai

para  mais  de  40% só de imposto  estadual.  O  governo  do  Estado  poderia  dar  o

exemplo e ter a mesma sensibilidade que teve a Presidenta Dilma: deveria abaixar

um pouco o imposto estadual, o ICMS, para termos uma redução mais significativa.

Digo isso porque, quando o cidadão não paga a conta, eles simplesmente cortam.

Eles agora não queriam aderir ao plano para reduzir a tarifa de energia. Concluirei

rapidamente, Deputado Ulysses Gomes. Em 2006, a Cemig pediu 24% de aumento.

Conseguimos interferir e, com todas as contribuições, com as audiências públicas e

todo o enfrentamento e mobilização que fizemos, ficou em 5,16%. Em 2007, a Cemig

queria 20% de aumento; ficou em 6%. Em 2008, queria 20,88%, e conseguimos a

primeira redução da história da Cemig: 17%. Em 2009, a Cemig queria simplesmente

31% de aumento; ficou em 4%. Em 2011, 13%, e conseguimos reduzir para 6%. Em

2012, a Cemig pediu um aumento de 5,48% para a Aneel e foi aprovado 3,85%.

Falo  de  todo  esse  histórico  para  mostrar  que  todos  os  anos  fazemos  um

enfrentamento para defender uma tarifa de energia mais barata, fazendo justiça ao
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povo de Minas Gerais. Não será diferente no próximo ano - queremos atingir a meta

estabelecida no texto original da Medida Provisória nº 579. Teremos uma redução

importante no ano que vem graças à sensibilidade da Presidenta Dilma, mesmo com

a resistência de lideranças de Minas Gerais, de São Paulo e do Paraná. Mas não

conseguimos atingir a meta estabelecida. Entretanto, nosso objetivo é alcançá-la, de

repente reduzindo até outros encargos e impostos que a União possa bancar.

Mas, infelizmente,  Minas Gerais não contribuiu. Quero registrar  e lamentar esse

posicionamento do Senador Aécio Neves, que não foi republicano e simplesmente

defendeu o interesse dos acionistas da Cemig, em detrimento de toda a população de

Minas Gerais e do Brasil. Parabéns, Deputado Ulysses Gomes!

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Elismar  Prado.  Tive

oportunidade,  durante  esse  período,  de  ouvir  os  apartes  dos  Deputados  Elismar

Prado  e  Pompílio  Canavez,  que  se  posicionaram  em  relação  ao  Orçamento  do

Estado - e encaminharemos favoravelmente, fazendo os destaques na questão da

educação, a comparação das ações do governo do Estado com o governo federal.

Queria, nos minutos que me restam, Sr. Presidente, se me permite, fazer um rápido

- apenas 5 minutos - relato da nossa atuação no mandato. O Deputado Romel Anízio

está atento, e quero, com muita alegria, agradecer-lhe a atenção.

Quero dizer da alegria de estarmos encerrando mais um ano de atuação aqui no

Parlamento. Aprendemos muito neste ano, que foi atípico, foi  um ano de eleições

municipais  que  requereu  de  nós  uma  presença  permanente.  Independentemente

disso,  tenho  convicção  dos  avanços  e  de  nossa  contribuição  no  processo

parlamentar.

Quero registrar  e resgatar aqui  algumas ações importantes neste ano de nosso

mandato. Iniciamos o ano aprovando a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, que

virou a Emenda à Constituição nº  90, que acabou com o mandato-tampão. Minas

Gerais saiu na frente de todos os Estados; a Assembleia Legislativa de Minas deu um

exemplo para o País: foi a única Assembleia do Brasil que acabou com os mandatos-

tampões. Ela não só deu exemplo, ao mudar a legislação, como dará, a partir  de

janeiro,  o  exemplo  na  prática.  Os  Deputados  que  foram  eleitos  Prefeitos,  e  não

renunciaram agora, nesse período, com toda legitimidade cumprirão seu mandato até
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o último dia deste ano.  Os Deputados que assumirão  tomarão posse apenas em

fevereiro. A Assembleia Legislativa está cumprindo com seu dever, dando exemplo

para o País de uma ação importante que foi votada nesta Casa. Quero aqui resgatar

essa nossa conquista, essa atuação que sempre é questionada no início de vários

mandatos legislativos e é pauta da mídia contra os Parlamentos nacional e estaduais.

A Assembleia de Minas deu um grande exemplo.

Quero  compartilhar  com  os  nobres  colegas  essa  iniciativa  da  Assembleia

Legislativa, que foi matéria em vários jornais do País.

Conquistamos este ano, também, por meio da nossa ação e de todo o coletivo na

Assembleia Legislativa, a isenção da taxa de incêndio para os microempreendedores

individuais, que até então não tinham esse benefício na legislação. Para quem não

tem ideia, a taxa de incêndio é calculada para as empresas, a partir do nível de risco

que determinado prédio, que determinada instalação tem. Esse mesmo cálculo é feito

para aos microempreendedores, que hoje têm um grande incentivo, tanto do governo

federal como do estadual. No entanto, essa era uma taxa pesada para eles. Ela tem

uma variação, em média, de R$21,80 a quase R$3.000,00, dependendo do risco da

sua  estrutura.  Conseguimos,  a  partir  da  nossa  emenda,  aprovada  na  semana

passada, acabar com essa taxa, isentando os microempreendedores. O que é uma

política de incentivo a eles no Estado.

Também conseguimos um avanço no que diz respeito a um documento que garante

a cidadania da pessoa, que é o RG. Hoje há o benefício, ao se registrar a primeira

via. A partir de agora, na segunda via, caso seja roubado, também haverá o benefício

da isenção dessa taxa, que agora será cobrada em dobro.

Tive  a  oportunidade  de  ser  o  relator  do  Fundo  Estadual  do  Café  -  Fecafé.  O

Funcafé, do governo federal, já é um grande apoio à política do café no País. Minas

Gerais, como o maior Estado produtor de café do País, merecia uma política especial.

E o governo do Estado, este ano, deu o exemplo, criando o Fecafé, do qual, com

muita  honra,  tive  a  oportunidade,  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, ser o relator, em parceria com o Deputado Antônio Carlos Arantes, na

Comissão de Política Agropecuária, e avançar na criação desse fundo tão importante.

Tivemos a oportunidade de levar para o Sul de Minas várias audiências públicas,
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como a do “crack”, a dos microempreendedores. Resolvemos também problemas da

Secretaria do Patrimônio da União.

Registro aqui, para encerrar, Sr. Presidente, a grande conquista que tivemos nessas

eleições municipais.  Há um chavão que diz que Minas avança. Deputado Rogério

Correia, quero dizer a V. Exa., com muita alegria, ao encerrar este ano, que Minas

Gerais teve a maior conquista do PT no País. Foi o Estado que mais elegeu Prefeitos

do PT, e a nossa região do Sul de Minas foi a que mais elegeu Prefeitos do nosso

partido.  Nobre  Deputado,  com essas  conquistas,  não tenho dúvida  de  que Minas

avança na política de governos democráticos e populares, que estarão em sintonia

com o governo da Presidente Dilma, implantando esse grande desenvolvimento e

mudanças no nosso país.

Muito obrigado a cada Deputada e Deputado, por mais este ano de experiências, de

compartilharmos as nossas ações. Registro aqui o agradecimento a toda a equipe de

trabalho do nosso mandato, a toda equipe técnica da Assembleia Legislativa.  Um

grande abraço aos mineiros. Aos sul-mineiros, que tenham um feliz e santo Natal e

um 2013 repleto de muitas conquistas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado Bosco)  -  Com a palavra,  para discutir,  o  Deputado

Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos  Pimenta -  Sr.  Presidente,  Sras. Deputadas,  Srs.  Deputados,

povo de Minas Gerais.

Neste último dia das nossas reuniões deste ano de 2012, gostaria de tecer alguns

comentários a respeito desse projeto que estamos votando, que estima as receitas e

as despesas do Orçamento Fiscal  do Estado de Minas Gerais.  É um projeto que

encerra as nossas atividades e, de certa maneira, todas as discussões que tivemos

ao longo deste ano nesta Casa. Foram discussões importantes para o povo de Minas

Gerais, em que nós, da base do Governador Anastasia, pudemos ouvir os Deputados

de  Oposição,  o  contraditório.  Tivemos,  por  várias  vezes,  as  galerias  desta  Casa

repletas  de  trabalhadores,  de  funcionários  públicos,  do  povo  em  geral.  Enfim,

estamos coroando e encerrando um ano de muitas atividades nesta Casa.

Nesse projeto que foi apresentado à Casa, considerou-se a realidade nua e crua. O
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Estado de Minas apresenta-nos seu projeto de receitas observando a realidade e as

necessidades. Para sua elaboração, ouviu-se principalmente o clamor  das nossas

regiões, e ele mostra claramente as intenções do governo de Minas e do Governador

Anastasia para o ano de 2013. Se as receitas tivessem sido fixadas no dobro do que

está aqui, ainda seria um valor insuficiente para fazer face às necessidades do nosso

Estado.  Mas  o  projeto  foi  elaborado  de  maneira  artesanal  e  peculiar:  com  muito

respeito, tomou-se o cuidado de visitar as regiões e ouvir o que cada uma tem e do

que precisa.

Assim, companheiros Deputados e Deputadas, entendemos que estamos aptos e

prontos  para  votar  esse  projeto.  Ao  mesmo  tempo,  queremos  trazer  os  nossos

cumprimentos a esse grande Governador de Minas Gerais, que é o Anastasia. É um

Governador diferente dos outros; um Governador que tem respeito pelo povo mineiro.

É um Governador que lidou com o funcionalismo de maneira respeitosa e com muita

competência, atendendo demandas históricas que foram apresentadas a esta Casa e

eram motivo de reivindicações por parte do funcionalismo público. Enfrentou um difícil

momento  com  a  greve  dos  funcionários  da  área  da  educação,  mas,  com  muita

paciência, harmonia e tranquilidade, soube ouvir os funcionários e resolveu a grande

maioria  das  demandas,  necessidades  e  revindicações  dos  trabalhadores  que

constroem essa educação tão importante para o nosso Estado e para a nossa gente.

A propósito, com relação à área da educação, vivi anteontem um dos momentos

mais  bonitos  de  toda a  minha vida,  caro  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  em  um

povoado  chamado Brejo  do  Mutambal,  em  Varzelândia,  um  distrito  com  mais  ou

menos 2 mil  pessoas,  que recebe alunos de todos os povoados das imediações.

Inauguramos ali uma escola pública que ninguém sonhava pudesse ser construída

naquele povoado.  Confessou-me a Secretária  Ana Lúcia Gazzola que no governo

Anastasia  foram  inauguradas  mais  de  1.300  obras  como  essa:  escolas  foram

construídas ou reformadas;  centenas de quadras poliesportivas foram construídas;

dezenas de ônibus ou “vans” foram destinados ao transporte escolar.  Isso mostra

claramente a opção de Minas Gerais de valorizar  de verdade a educação pública

neste Estado, segurando a bandeira da educação para dizer que em Minas Gerais se

pratica uma educação de qualidade e valorização. É óbvio que o Governador gostaria
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de atender muito mais do que pôde, mas o Estado paga uma dívida astronômica com

a União e tem o seu orçamento muito reduzido.

Há pouco apresentamos  em Brasília  uma forma de  tentar  aumentar  as  nossas

receitas pelos “royalties” do petróleo, mas tivemos o veto da Presidenta - é um direito

dela,  que  respeitamos,  mas  espero  que  o  Congresso  reveja  esse  veto,  para

podermos atender a grande maioria dos Municípios mineiros.

Na  área  da  saúde,  tivemos  grandes  avanços.  Minas  Gerais  é  um  Estado  que

também investiu muito na saúde. Houve a construção de unidades de saúde; e não

estamos falando de uma ou duas unidades, mas de centenas de Unidades de Saúde

Básica, valorizando o atendimento na ponta do sistema, valorizando os profissionais.

Houve o Programa de Apoio aos Hospitais Regionais, lançado na época do então

Governador Aécio Neves, que teve continuidade importante no governo Anastasia,

atendendo  os  hospitais  regionais.  Muitos  hospitais  só  estão  funcionando  hoje  -

funcionando bem - porque contam com recursos do Pro-Hosp, porque, se não fossem

esses  recursos,  esses  hospitais  teriam  fechado  suas  portas,  teriam  piorado  o

atendimento, tornando-o precário, como é o atendimento da saúde pública no nosso

país.

Vejo  aqui  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  nosso  médico,  que  pertence  à

Comissão de Saúde, e questiono quantas discussões, Doutor Wilson Batista, tivemos

na Comissão de Saúde, e em todas elas contamos com a presença de dirigentes de

hospitais,  de  dirigentes  de  entidades  filantrópicas,  que  pediam  socorro  a  Minas

Gerais; e o Estado nunca se negou a prestar socorro a esses hospitais filantrópicos e

públicos. Se não fosse esse socorro, esse apoio, se não fosse a presença do governo

Anastasia,  do  Secretário  Antônio  Jorge,  que  tem  nos  ajudado  muito,  que  tem

auxiliado o Estado de Minas Gerais, auxiliado os hospitais filantrópicos, as cidades

sedes, as cidades regionais, nós estaríamos numa situação muito difícil.

Agora,  por  exemplo,  o  Governador  Anastasia  determinou  que  fizéssemos  todo

esforço possível e necessário para que Minas Gerais, ainda neste ano, 2012, alcance

os 12% de investimentos dos recursos públicos do Estado na saúde, na ponta do

sistema, no atendimento, fazendo face à Emenda 29. Esse é um ato de grandeza, um

ato de amor, de respeito aos nossos trabalhadores, aos cidadãos de Minas Gerais. E
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um grande pleito, Deputados Doutor Wilson Batista e Duarte Bechir, nesta casa, onde

ocupo uma cadeira por 18 anos, para os médicos, para as pessoas que trabalham no

sistema de saúde, foi quando o Governador veio corrigir um erro, ou uma falha, ou

uma  omissão  histórica  que  existia  em  Minas  Gerais:  valorizar  os  médicos  que

atendem na rede pública do Estado de Minas Gerais. Os médicos recebiam salários

aviltantes, indignos, e por meio de um projeto do Governador nós vamos recompor o

salário desses médicos - a grande maioria aqui já está se aposentando -, atendendo

principalmente os que se encontram lá na ponta, que atendem a população e sabem

o valor e a importância de um atendimento dessa envergadura ao povo de Minas

Gerais.

E isso para não falar, Deputado Duarte Bechir, dos outros programas lançados, do

Programa Viva Vida, do Programa Mães de Minas. Quando todo programa de Minas

é lançado, ele tem suporte financeiro para poder fazer face aos investimentos que

são  feitos  na  área  da  saúde.  O  Programa  Viva  Vida,  em  Minas  Gerais,  salvou

milhares de vidas de mulheres que estavam condenadas a morrer com câncer de

mama, com câncer no colo do útero. Ou melhor, esse programa atendeu milhares de

mulheres na prevenção do câncer de mama e no colo do útero em 26 regionais, em

26 cidades. E tudo isso foi feito dentro de uma realidade muito cruel,  que são os

poucos recursos de que os Estados dispõem para fazer face a tantos investimentos e

a tanta demanda. O governo federal,  como sabemos, conhece essa preocupação.

Minas Gerais liderou o movimento para que o governo Dilma, o governo federal possa

aplicar,  a  partir  do  próximo  ano,  pelo  menos  10% na  saúde  pública.  E  nós  não

podemos - principalmente eu, do meu partido, do PDT, que apoia a Presidenta Dilma,

em quem enxergamos uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa sensível

- deixar de engrossar esse trabalho, esse movimento que foi feito pelo Presidente

desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, para que contemos com esses investimentos

do governo federal a partir do próximo ano.

Acho  que  tudo  isso  é  um  somatório  de  esforços.  Sabemos  perfeitamente  que

política é dessa maneira. Há algumas pessoas que às vezes defendem uma opinião,

um ponto de vista, mas temos que entender também a grandeza do contraditório, a

grandeza  das  pessoas  que  se  esforçam  para  fazer  um  Estado  melhor  e  trazer
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qualidade de vida. O nosso Governador é uma pessoa preocupada, sensível. Não fez

tudo o que queria, mas fez o que era possível dentro da realidade orçamentária de

Minas Gerais.

Quero demonstrar, na minha fala, que entendemos que o nosso Orçamento que foi

executado este ano, o trabalho que foi feito este ano, sem nenhum escândalo, sem

nenhuma denúncia  de  malversação  dos  recursos públicos  de  Minas  Gerais,  com

todas as dificuldades, foi feito dentro de uma harmonia, de um pensamento, dentro do

que era possível fazer. Fico feliz em poder, nesta última reunião, trazer a presença do

Governador, realçar o seu trabalho, mostrar o seu interesse, o seu esforço para fazer

uma Minas melhor e digna para se viver.

Continuarei meu pronunciamento, mas gostaria de atender e ouvir o nosso grande

Líder, Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, V. Exa. nos dá a

oportunidade,  neste  encaminhamento,  de  fazer  uma  reflexão.  V.  Exa.  fala  do

Orçamento de 2012 para 2013, e voltarei há 10 anos atrás, ao final de 2002, quando,

em 2003, assume o nosso Senador Aécio Neves o governo de Minas. Tínhamos um

desencontro no Orçamento, Minas tinha um prejuízo anual que não lhe permitia fazer

nenhum investimento, nem sonhar com obras importantes, porque o que se gastava

aqui era mais do que se arrecadava. Não havia o encontro, e houve a necessidade do

choque de gestão. Quando V. Exa. retrata os investimentos, o quanto Minas está

avançando, tenho que me reportar a 2002, quando assume o governo de Minas o

nosso  Senador  Aécio  Neves,  com  a  ajuda  importantíssima  do  hoje  Governador

Anastasia.  Foi  naquele  momento  que  começamos  a  equiparar,  e  podemos  hoje

afirmar que o Orçamento de Minas promete obras importantes e faz investimentos em

todos os setores e em todas as regiões.

Veja bem que V. Exa. é um dos Deputados votados na região Norte - Montes Claros

e toda aquela região que tive oportunidade de conhecer -, e eu votado na região Sul.

Se V. Exa. traz as realizações do Norte, quero aqui também enaltecer as realizações

do Sul, neste governo que busca, a todo instante, novos e valorosos investimentos

para o Estado de Minas Gerais. Quando V. Exa. fala do Governador Anastasia, eu

também gostaria de, ao lado de V. Exa., ratificar o valor que esse Governador tem.
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Um  homem  de  responsabilidade,  de  credibilidade.  Outra  coisa,  Deputado  Carlos

Pimenta,  que  é  do  nosso  conhecimento  é  que,  nos  Estados  que  o  Governador

Anastasia visita e nos países a que vai, ele é aclamado, respeitado, em todo o Brasil

e exterior, pela administração séria, competente e comprometida com a honestidade

e a organização séria do Estado de Minas Gerais.

Mas, ao receber aqui o Projeto de Lei nº 3.471/2012, ainda podemos fazer uma

reflexão um pouco mais adiante daquilo que poderia já estar acontecendo, mas que

ainda não está em detrimento da ausência de uma decisão do governo federal em

poder  nos  brindar  com  o  debate,  o  pacto  financeiro,  a  reforma  tributária,  que

equiparará  as  grandezas  dos  Estados.  E V.  Exa.  também nos  traz o  debate  dos

“royalties” do petróleo. Hoje, numa discussão, o próprio Deputado Rogério Correia

dizia - e ele está aqui ao lado - que muitos Deputados do PT também votarão pela

derrubada do veto, e que a Presidente, claro, como Presidente da República, para

defender os contratos já assinados, teria de tomar essa decisão, mas que o prejuízo

dos demais Estados e de Minas Gerais é absurdo. O Projeto de Lei nº 3.471 poderia

ser ainda maior, mas não é porque os Estados e o mundo passam realmente por um

momento de muita dificuldade. A crise mundial chegou a todos os quatro cantos do

mundo. Deputado Carlos Pimenta, países da Europa estão passando por dificuldades

e greves - aliás, estamos vendo aí a Grécia. Então, todos estão sentindo os efeitos da

crise. No entanto, estamos comemorando investimentos em Minas.

Os investimentos, alguns ou muitos deles, são feitos mediante empréstimos, sim.

Agora,  pergunta-se:  “Por  que,  Deputado  Carlos  Pimenta,  estamos  fazendo

empréstimos?”.  Porque  ganhamos  capacidade  de  fazê-los.  Isso  é  algo  que  não

tínhamos quando o Aécio assumiu o governo de Minas. Como o Estado buscará um

recurso se não tem capacidade de pagamento? Hoje Minas pode fazer isso porque

voltou a ter credibilidade e capacidade de pagamento e investimento. Por isso Minas

Gerais tem feito os empréstimos e continua a fazê-los e honrá-los e, aliás, mais do

que isso, a usar bem os recursos públicos. Isso é fundamental. Projetos importantes

estão para acontecer em nossa Minas Gerais.

Ao encerrar as minhas palavras, queria dizer que poderíamos estar fazendo muito

mais. Isso é claro. No entanto, dentro daquilo que temos condições, este governo é
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histórico. Anastasia merece o nosso respeito. Quero compartilhar a fala de V. Exa.

neste encerramento e dizer que nós, mineiros, nos orgulhamos do Governador que

temos. Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Deputado Duarte Bechir, obrigado. O que V. Exa. está

dizendo é a pura verdade e realidade. O debate é importante e salutar e tem de

existir. Cada um puxa para o seu lado dentro de uma realidade e de um contexto,

mas não podemos tapar o sol com a peneira. Entendo o que V. Exa. diz e o esforço

que o governo está fazendo em todos os setores para transformar Minas Gerais, ou

seja,  fazer  dele  um  Estado  harmônico,  com  qualidade  de  vida  e  geração  de

empregos, bons e decentes empregos. O Governador está se esforçando muito para

isso.

Ontem mesmo, por ocasião do encontro de final de ano que tivemos, o Governador

mostrava que Minas é o Estado que hoje, em todas as pesquisas, de institutos de

todo o mundo, relativas a investimentos, tem a garantia de investimentos. Sabem por

quê? Porque no nosso Estado as regras não mudam. Temos uma guerra fiscal com

os outros Estados. No entanto, Minas tem o norte e a sua legislação que protege

quem quer  vir  e  investir  no  Estado.  Não mudamos  a regra durante  o  jogo.  Aqui,

podem vir  os investidores e a iniciativa privada.  Além disso, as  pessoas que têm

dinheiro para investir - aliás, que querem investir no Brasil - que invistam em Minas

Gerais.

Daqui a pouco concedo um aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Agora mesmo,

na  cidade  de Montes  Claros,  o  Governador  proporcionou  para  o  Norte  de  Minas

investimentos  que  nunca  imaginávamos  -  aliás,  investimentos  que  mudarão  a

realidade da metade de Minas para  cima.  Por  exemplo,  Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, a SAM é uma empresa de grupos nacionais e internacionais, que só no ano

que vem investirá US$7.000.000.000,00 na área da mineração. Até 2015, estamos

falando em US$42.000.000.000,00 na exploração do minério de ferro, gerando 40 mil

empregos.

Peço  vênia  a  V.  Exa.  para  relatar  um  fato  que  mostra  a  personalidade  de  um

homem  público  como o  Governador  Anastasia.  Quando  essa  empresa foi  até  lá,

apresentou a sua proposta de investimento e disse que queria transformar o Norte de
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Minas,  explorando o  ferro e o exportando para China,  Índia  e países asiáticos,  o

Governador perguntou como iriam transportá-lo. Responderam: “Vamos transportá-lo

no mineroduto”. O Governador, sabedor e consciente da falta de água no Norte de

Minas, da dificuldade por que passa o norte-mineiro, que durante sete, oito meses

não tem água para beber, disse que só entraria no projeto se apresentassem outro

projeto para construírem uma grande barragem no Norte de Minas, para atender o

mineroduto e um projeto de irrigação, de assentamento social de mil famílias. Nesse

momento foi feito o compromisso de construção da Barragem de Vacaria, que estava

projetada há mais de 20 anos no DNOCS, o Estado não possuía recursos, e a União

não  queria  investir  os  recursos.  Então,  essa  empresa,  naquele  momento,  fez  o

compromisso de construção da Barragem de Vacaria.

Vejam a sensibilidade, a diferença que faz um governante que quer e acredita na

força do empreendimento, na força do trabalho, que acredita que é importante trazer

recursos  de  empresas  multinacionais  para  o  Estado,  mas  não  se  esquece  em

nenhum momento da sensibilidade do povo do Norte de Minas e das dificuldades por

que passa em virtude da falta de água. Nesse momento ele conseguiu acrescer ao

projeto R$160.000.000,00 para se construir mais essa barragem e levar o programa

de irrigação às mais de mil famílias pronafianas, para terem o seu pedacinho de terra,

plantar e sobreviver. Essa é a diferença que faz a sensibilidade que têm determinadas

pessoas,  como  o  Governador  Anastasia  e  a  Presidenta  Dilma,  que  entendem  o

sofrimento do povo e fazem a diferença. Não basta apenas ter  conhecimento das

questões legislativas, tributárias, ter influência para trazer empreendimentos de fora

se não se conhece a alma do povo do seu país e do seu Estado. Esse fato nos enche

de orgulho e nos dá força para estar aqui e defender o Governador e dizer que Minas,

graças a Deus, tem no Governador Anastasia um governante capaz, correto, sério e

que conhece os mínimos problemas do nosso Estado e do nosso povo.

Concedo aparte, com muito prazer, ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)  - Muito obrigado, Deputado Carlos

Pimenta. Nesse mesmo vácuo em que V. Exa. se manifesta, nesta derradeira reunião

do  Parlamento  este  ano,  quero  compartilhar  com  V.  Exa.  reflexões  sobre  a

governabilidade de Minas Gerais.  Aliás, é necessário que se diga que, há poucos
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dias, o nosso Governador esteve em São Paulo representando o governo de Minas, o

seu governo extraordinariamente reconhecido por todos, para receber o prêmio de

melhor gestor público em administração. É dele, sim, todo esse trabalho de choque

de gestão, em que o Governador Aécio, ao longo do tempo, conseguiu celebrar uma

grande parceria entre Minas e os Municípios. V. Exa. foi um grande Secretário de

Trabalho,  fez  com que a  sua pasta  celebrasse com  tantos  Municípios  uma ação

legitimada  para  garantir  emprego  e  renda,  e  percebeu  a  preocupação  do  nosso

Governador com todos os segmentos, como saúde, educação e obras públicas.

Quero também  destacar  a  participação efetiva do nosso Governador  no  Sul  de

Minas, que sempre lembrou muito da área da saúde, estradas e casas populares.

Além  do  mais,  caríssimo  Deputado  Carlos  Pimenta,  a  parceria  que  o  nosso

Governador faz com os Municípios indistintamente. Quando se faz a apresentação de

algum projeto ou de algum convênio, inúmeros Prefeitos de cores partidárias distintas

comparecem lá recebendo, além de seus projetos, recursos para o nosso Município.

Quero  parabenizar  V.  Exa.  e  manifestar  a  nossa  enorme  satisfação  em  serrar

fileiras em torno dessa grande figura, desse grande homem público que, hoje, mais

uma vez, dá o exemplo por tudo que Minas tem e faz, e faz bem. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Dalmo, valoroso companheiro

de várias legislaturas, a quem respeito muito e em cuja conduta ética, moral, correta e

séria me espelho; conduta não apenas de um grande parlamentar, mas de um grande

pai  de  família  e  de  um  grande  amigo.  Tenho  certeza,  Dalmo,  de  que  V.  Exa.

engrandece muito este Parlamento, pela sua cultura, sensatez e amizade.

Acho que Minas Gerais tem uma grande Casa Legislativa, composta de mulheres e

de homens que têm respeito pelas coisas que discutimos aqui quando devem ser

discutidas, mas não podemos falsear a verdade. Num momento como este, temos de

ressaltar as coisas boas das pessoas de bem. V. Exa., quando fala do Governador

Anastasia e do ex-Governador Aécio, tem razão em falar com orgulho, porque tem

muita gente por aí, muito político sobre os quais evitamos falar, pelo menos nesse

momento. Mas, quando falamos sobre esse Governador, quando falamos sobre o que

aconteceu em Minas, nos anos passados e principalmente neste ano, temos de falar

com orgulho, porque Minas Gerais tem dado a demonstração de que é um Estado
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que tem de servir, e serve, de exemplo para muitos outros Estados; de exemplo de

governabilidade para muita gente. Espero que o exemplo do Governador seja espelho

também para os novos Prefeitos que assumirão a partir de janeiro do ano que vem,

para que tenham paciência, cuidado com a coisa pública e com os recursos públicos.

Tenho certeza de que exemplo é o que não falta em Minas Gerais. Muitas vezes, falta

juízo para algumas pessoas, mas bons exemplos nós temos.

Neste  momento,  quero  ouvir  o  Líder  do  Governo,  grande  companheiro,  grande

amigo, Deputado Mourão, aqui presente. Mourão, quero, inclusive, dizer-lhe que V.

Exa. também é outro parlamentar que traz harmonia a esta Casa - com sua maneira

correta, sempre séria e sempre solícita; um parlamentar que atuou muito por ocasião

da  nossa  Constituição,  um  Deputado  constituinte.  Quis  o  destino  que  o  nosso

Governador fosse seu auxiliar na época da constituinte. Acho que V. Exa., mais que

qualquer um de nós, conviveu com esse grande político, que é o nosso Governador

Anastasia. Então, queria ouvi-lo com muito prazer, mas, antes, quero manifestar o

nosso apreço, o nosso respeito ao trabalho que V. Exa.  tem feito nesta Casa. Se

alguém é dono da paciência nesta Casa, esse alguém é V. Exa., pelos momentos

difíceis pelos quais passou, sempre mantendo a serenidade e a postura. Quero dizer

que tenho muito orgulho em ser colega de V. Exa. e saber que o Governador, esse

grande homem público,  tem em V.  Exa.  outro grande homem público,  o Líder  do

Governo, que nos inspira e nos orienta.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, antes de

assumir esta tribuna, V. Exa. teve a delicadeza de procurar o Líder de Governo - e

tenho a honra de exercer o cargo - para dialogar sobre a conveniência de assumi-la

para  proferir  o  discurso  que  está  pronunciando.  Mostramos  a  V.  Exa.  a  nossa

preocupação e ficamos a pensar: “Será que alguém ou algum colega pensará que o

Deputado Carlos Pimenta, ao falar, está querendo obstruir a pauta?” Tivemos também

a preocupação de V. Exa., com seu discurso, provocar uma polêmica e retardar muito

a votação de projetos extremamente importantes que estão na pauta e que ainda

votaremos hoje, que são o Plano Plurianual e o Orçamento do Estado para 2013.

Mas V.  Exa.  está colocando a questão com tal  equilíbrio  que não há nenhuma

possibilidade de provocar polêmica. V. Exa. está reiterando a verdade. V. Exa. está
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com  paciência,  com  tolerância,  mas  com  sabedoria,  restabelecendo  a  justiça,  da

tribuna desta Assembleia. Realmente, o povo do Estado de Minas Gerais, ao ouvir

tantas críticas injustas, e muitas repercutem, fica incomodado e pergunta: como os

Deputados da base do governo não respondem?

Agora mesmo acabamos de ouvir as palavras de um colega nosso, e o Deputado

Rômulo Viegas, que está hospitalizado em razão de uma cirurgia de septo, mas está

nos acompanhando pela televisão, acabou de me enviar uma mensagem e de me

telefonar, dizendo que é preciso que alguém restabeleça a verdade. Foi quando lhe

disse que V. Exa. estava inscrito e iria falar.

Quando V. Exa. fala sobre o governo Aécio Neves e sobre o governo Anastasia,

está mostrando para o povo de Minas Gerais as injustiças que se praticam contra

esses dois homens públicos. De Aécio Neves, ouvimos toda hora que ele quebrou

Minas Gerais.  Toda hora  falam dele,  mas não se ouve muita  crítica  a Anastasia,

porque ele não é candidato à Presidência da República. O Governador Anastasia está

fazendo,  sem  dúvida,  um  dos  maiores  governos  da  história  de  Minas  Gerais,

comparado  ao  do  ex-Governador  Aécio  Neves.  Mas  ele  não  é  candidato  à

Presidência da República. Com certeza, há mineiros - felizmente, não são muitos -

que não querem ver o mineiro Aécio Neves na Presidência da República. Mas, nós

queremos ver. Não é porque ele é um possível candidato à Presidência da República

que não vamos  reconhecer  o  trabalho  que fez pelo  Estado de Minas  Gerais.  Os

mineiros, quando ouvem falar nessas questões contra Aécio Neves, na sua imensa

maioria não acreditam, não dão valor, entendem que são palavras vazias jogadas ao

vento  ou  ao vácuo.  Isso porque as obras,  em todos os cantos de  Minas Gerais,

testemunham o seu trabalho. As obras falam, e falam permanentemente, e falam alto.

Em todas as áreas, elas estão falando. Todos os Prefeitos de Minas Gerais, todos os

Municípios  receberam,  pelo  menos,  seis  obras  cada  um  no  governo  Aécio  e

Anastasia. Então, quando se fala tudo isso da tribuna, as obras desmentem por si

sós, em todo o Estado de Minas Gerais.

Voltando ao Governador Anastasia, também mencionado com muita justiça por V.

Exa., é um dos maiores executivos do País. Já foi dito por V. Exa., pelo Deputado

Duarte Bechir, que o aparteou, e pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva que, em todos os
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cantos a que chegam, as referências são as melhores sobre esse grande homem

público de Minas Gerais. V. Exa. lembrou que ele foi nosso assessor quando fomos

relator da Constituição mineira de 1989. Na época, ele tinha 28 anos incompletos, e já

revelava todo o seu talento, toda a sua inteligência. Dali para a frente, o único convite

que o Governador Anastasia teve, a única vez que foi apresentado, foi preciso ele

chegar e alguém pedir a ele, foi aquela vez em que ninguém o conhecia. Foi quando

ele nos foi indicado para o cargo de assessor, ele era funcionário da Fundação João

Pinheiro. O Presidente Kemil Kumaira requisitou, e ele veio, ficando mais de um ano

conosco, uma média de 15 horas por dia, quando revelou todo o seu talento. Dali

para a frente, foi convocado para assumir várias atribuições, até ser convocado pelo

povo de Minas Gerais, por imensa maioria, para ser o nosso Governador.

Já estou vendo aqui alguns Deputados querendo que aceleremos, para se fazer a

votação. No entanto, Deputado Carlos Pimenta, neste aparte quero dizer que, quando

se diz que Minas Gerais  está em situação difícil,  precisamos nos lembrar  do que

falaram  as  maiores  agências  internacionais  de  classificação  de  riscos  e  de

desenvolvimento  da  economia dos  países,  Estados,  empresas e  grandes  bancos.

Entre as maiores está a Standard & Poor's, que todos conhecem. Essa agencia norte-

americana de classificação avaliou as contas de Minas Gerais, atribuindo-lhe a nota

máxima BBB,  primeiro  degrau  da escala  global  do  “ranking”  nível  de  risco.  Essa

mesma empresa reprovou as contas da Espanha, da Itália, da França, da Grécia, e

assim por diante, mas colocou Minas com a nota máxima. Alguém pode dizer que

isso foi há muito tempo. Não, foi neste ano. Ontem nos chegou a notícia de que outra

grande empresa internacional de classificação de risco, chamada Moody's, classificou

Minas Gerais no grau BAA3. Estava no grau BAA1. Os outros dois Estados brasileiros

classificados foram São Paulo e o Rio de Janeiro, ambos com o grau BAA2.

Isso gerou a capacidade de endividamento de Minas Gerais. Não vou ler todas as

considerações,  porque  meu  tempo  não  permite.  Uma  delas  diz  que  o  “ranking”

também  incorpora  dívida  considerável  do  Estado,  mas  que  está  diminuindo

vagarosamente para os níveis da receita. Uma reestruturação recente da dívida com

a Cemig, nossa companhia estadual de energia elétrica, ajudou o Estado a melhorar

seu perfil de dívida. A empresa termina as considerações dizendo: “O que poderia
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levar  ou  rebaixar  o “ranking”  dos Estados? Para  o  Estado de Minas  Gerais  uma

continuação sustentada de resultados fiscais positivos, combinada com uma queda

dos  níveis  de  dívida  sobre  a  receita,  poderia  exercer  pressão  positiva  sobre  os

'royalties'”.

Estou  mostrando  dados  técnicos,  respondendo  a  algumas  alegações  levianas,

feitas muitas e muitas vezes da tribuna desta Casa. Estamos com documentos nas

mãos,  conforme  nos  compete.  Temos  de  dar  informações  fundamentadas  e

documentadas sobre o governo Anastasia em Minas Gerais, sucedendo à altura e em

igualdade de importância o governo de Aécio Neves.

Para terminar, Deputado Carlos Pimenta, ninguém pode se esquecer do ProAcesso

e  de tantas  obras  feitas  nos  governos  Aécio  e  Anastasia.  Todos  precisamos  nos

lembrar do programa Caminhos de Minas, no valor de R$7.000.000,00, investimento

que  aprovamos  nesta  Casa  e  que  o  Governador  Anastasia  já  iniciou  em  Minas

Gerais,  ligando  inúmeros  Municípios  mineiros  para  facilitar  o  escoamento  da

produção e melhorar a qualidade de vida dos mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Bonifácio Mourão, que, de

maneira  muito  competente,  como é  de  seu  feitio,  vem  mostrar  que  é  importante

ressaltar e enaltecer pessoas que fizeram e fazem acontecer em nosso Estado. Não

é à toa, Bonifácio Mourão, que temos hoje esses investimentos em Minas Gerais.

Este é o Estado que mais recebe investimentos, pois tem estabilidade. As pessoas

sabem que, se investirem em Minas, terão retorno. Elas sabem perfeitamente que o

Governador faz o possível e o impossível para que as empresas venham para cá,

sempre resguardando questões sociais em nosso Estado.

O Norte de Minas vai se transformar na maior região mineradora do País. O Norte

de Minas vai se transformar na maior região de exploração de gás natural. A reserva

de gás da Bacia do São Francisco, Deputado Bonifácio Mourão, é a maior. As nossas

reservas são maiores que as da Bolívia. As pessoas estão perfurando, as pessoas

vão extrair o gás, as pessoas vão dar esse impulso econômico ao nosso Estado.

Tudo isso acontece. Vejam o caso de Extrema, no Sul de Minas. As empresas estão

deixando de se instalar em São Paulo e estão se instalando na divisa de Minas com

São Paulo, porque sabem que lá terão um ambiente seguro, um ambiente propício
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para se desenvolverem, para gerar emprego, para ganhar dinheiro, mas também para

proporcionar riqueza ao povo. Podem ir ao Triângulo, ao Jequitinhonha e a todas as

regiões.

Estamos aqui hoje não para fazer uma defesa, mas para falar naturalmente sobre o

que está acontecendo em Minas Gerais.  O Governador  Anastasia não precisa de

Carlos Pimenta, Bonifácio Mourão, Bosco, Duarte Bechir ou de quem quer que seja

para fazer sua defesa. Só defendemos quem tem culpa no cartório. Estamos aqui

mostrando a realidade, o que está acontecendo em Minas Gerais. Isso tem de ser

levado à população. Governar o Estado não é governar uma cidade. Governar Minas

Gerais é diferente. Somos o coração do Brasil, somos o Estado central do Brasil, tudo

passa por Minas. É o Estado que tem a maior malha viária do País, é o Estado onde

as coisas acontecem, é o Estado em que as fazemos acontecer,  não só no setor

econômico, mas também no setor político.

A partir de 2014, o centro nevrálgico político do País vai estar em Minas Gerais, não

tenham dúvida. Hoje temos um expoente no Supremo Tribunal  Federal,  que é de

Minas Gerais. As coisas acontecem aqui, e saem daqui os bons exemplos. Temos de

valorizar o que é nosso e deixar as paixões de lado. Temos de mostrar o que tem de

ser criticado, o que deve ser criticado de forma construtiva. Temos de entender isso.

O coração do mineiro é diferente. O coração das pessoas que moram em Minas, que

torcem por Minas, que trabalham por Minas, tem de ser diferente.

Queria, antes de terminar a minha fala, ouvir o nosso companheiro Bosco. Depois,

concluirei rapidamente, em 2 minutos. É grande a minha alegria em estar aqui hoje

fazendo esse discurso, não porque fui Secretário do Governador, o que me deu uma

honra muito grande. Tiramos Minas do 5º lugar em geração de emprego e passamos

para o 2º lugar. Trouxemos para cá programas sociais.

Ontem, em Montes Claros, Mourão, inauguramos a primeira lojinha da economia

popular solidária do País, com o apoio do governo Anastasia e da Presidenta Dilma.

Isso é que me faz estar aqui hoje empolgado, que me faz olhar para trás e dizer que

valeu a pena, e vale a pena sim. Muitos políticos têm vergonha de ser políticos. Há

muito  político  que se  esconde quando  se  fala  em política.  Tenho  orgulho  de  ser

político, porque a política que exercemos e praticamos aqui no nosso Estado, com o
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nosso povo, é uma política de resultados, de bons resultados.

Bosco, quero ter  o prazer também de ouvi-lo. V.Exa. é um parlamentar amigo e

companheiro. É bom, no apagar das luzes, termos ao nosso lado pessoas como V.

Exa., Mourão, Rogério Correia, esse grande amigo, e meu Líder, Sargento Rodrigues.

Concedo aparte ao Deputado Bosco.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, inicialmente agradeço-

lhe essa oportunidade.  Queria  me inscrever  para também entrar  na discussão do

Projeto nº 3.471, o projeto da Lei Orçamentária de 2013. Com o avançar da hora e

tendo  em  vista  que  há  inúmeros  projetos  a  serem  discutidos  e  outros  inscritos

também, resolvi solicitar esse aparte até para que, de forma bem sucinta, possa dar

também a minha contribuição, a minha colaboração.

Antes disso, gostaria de cumprimentá-lo por sua altivez, pela forma como V. Exa.

tem feito a política, uma boa política, não só aqui na Assembleia, com seu retorno da

Secretaria de Trabalho. Quero cumprimentá-lo também por ser esse homem público

que é, atuando sobretudo na defesa das regiões, dos Municípios mais necessitados,

mais carentes.

É uma honra poder fazer parte desta bancada, da qual V. Exa. também faz parte, e

deste governo proativo, de resultados positivos. Não adianta quererem desvirtuar a

realidade, pois sabemos que hoje, em Minas Gerais, temos um governo referência.

Como V. Exa. já disse, esse governo é reconhecido nacional e internacionalmente.

Faço parte  deste  governo,  que é  sequência  dos dois  últimos  mandatos  de  Aécio

Neves. Este governo trata a coisa pública, sobretudo os mineiros e as mineiras, da

forma que precisam ser tratados e olha as necessidades e demandas apresentadas

no cotidiano para realizar as ações governamentais.

Deputado Carlos Pimenta, gostaria de ressaltar a importância de outro projeto, que

foi  tão  bem  elaborado  na  gestão  do  atual  Senador  Aécio  Neves  e  está  tendo

sequência  neste  governo:  o  Projeto  Travessia.  Esse  projeto  está  criando

oportunidades,  sobretudo  para  os  pequenos  Municípios,  os  mais  carentes,  cujas

Prefeituras, na maioria das vezes, não têm condições de contrapartida na busca de

recursos  junto  aos  governos  estadual  e  federal.  O  Projeto  Travessia  está

transformando  inúmeros  Municípios  de  Minas  Gerais,  especialmente  os  que  têm
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apresentado IDH abaixo das médias estadual e nacional.

Outro programa que foi mencionado aqui pelo nosso Líder Bonifácio Mourão, que

se iniciou também com o nosso grande Governador Aécio Neves e agora continua

com o Governador Anastasia - antes era o ProAcesso - é o Caminhos de Minas. Esse

programa, de 2012 a 2013, vai beneficiar inúmeros Municípios com mais de 7.000km

de  asfalto.  Esse  asfalto  vai  interligar  os  Municípios  que  ainda  não  possuem

infraestrutura. Obviamente que, com essa ação, o governo investe mais no transporte

rodoviário, incentiva mais o transporte rodoviário, já que, como V. Exa. disse, estamos

no Estado que tem a maior malha rodoviária do País. Agora, o governo do Estado

está dando sequência a esse grande projeto, contribuindo para o desenvolvimento

econômico e oferecendo mais comodidade e conforto aos mineiros, e isso é feito por

meio do Programa Caminhos de Minas.

Deputado  Carlos  Pimenta,  quero  destacar  que  dois  grandes  investimentos  de

mineração estão acontecendo também no Alto Paranaíba e contam, efetivamente,

com o apoio do governo do Estado, do Governador Anastasia. O primeiro deles é feito

em Serra do Salitre. A empresa Galvani está se instalando lá, preparando a região

para um grande investimento na área de mineração. Lá será explorado também o

fósforo.  Outro  grande  investimento  no  Alto  Paranaíba  que  terá  repercussão  não

apenas em âmbito estadual mas também nacionalmente é a instalação da empresa

Verde  Fertilizantes,  que  descobriu,  entre  São  Gotardo  e  Matutina,  uma  grande

reserva  de  potássio.  Sabemos  que  essa  matéria-prima  é  importantíssima  para  a

agricultura e para o agronegócio, que está crescendo muito em Minas Gerais e no

Brasil. Hoje importamos 90% do potássio consumido no Brasil. É um dos itens que

mais importamos. Mais uma vez, Minas vai sair na frente, produzindo potássio a partir

de  2015 para suprir  não apenas as demandas de Minas Gerais  mas também do

nosso país.

Com certeza, são mais recursos que deixarão de sair do nosso país para ir a outros

países,  como Rússia,  Canadá.  Obviamente,  o preço será mais  acessível  para  as

indústrias e, sobretudo, para os produtores, fomentando e valorizando a produção

agrícola de Minas Gerais e do Brasil.

Deputado Carlos Pimenta, aproveitando a oportunidade, gostaria de cumprimentar
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o Secretário de Saúde, Antônio Jorge, pela brilhante gestão que está fazendo, com o

apoio do governo do Estado de Minas Gerais. Ele tem feito a diferença nessa área.

Temos  a  certeza  de  que,  nesse  quesito,  Minas  está  dando  um  “show”,  porque

realmente os  investimentos estão garantindo a saúde básica,  o mínimo no nosso

Estado, especialmente nos Municípios que não têm como arcar com as despesas.

Hoje, são inúmeras as suas atribuições. Os recursos gerados nos Municípios acabam

indo para o governo federal e não retornam a contento, como deveriam. Aí, cabe ao

Estado  socorrer,  imediatamente,  os  hospitais  municipais  e  estaduais,  as  santas

casas, para suprir essa lacuna e oferecer uma saúde mais a contento.

Também  não  poderia  deixar  de  falar  sobre  a  educação,  como  Presidente  da

Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Ressalto  o  brilhante  trabalho  da

Secretária Ana Lúcia Gazzola. Com muita coerência, ela tem dotado esse setor de

toda a estrutura necessária, buscando sobretudo a valorização dos profissionais da

educação. Sabemos que muito já foi feito, mas não é o bastante. Ainda há muito o

que fazer. Tenho a certeza de que, com a disposição e a visão da Secretária e do

Governador,  nos próximos dois anos,  sedimentaremos os projetos e programas já

implementados e aqueles que serão lançados nos próximos dois anos, fazendo com

que Minas Gerais continue avançando, sobretudo com qualidade, na área de saúde.

Por fim, com a sua aquiescência, Deputado, quero mandar um grande abraço a

todos os conterrâneos da nossa cidade de Araxá, pela qual temos o maior carinho.

Cidade referência no Alto Paranaíba que hoje completa 147 anos de emancipação e

recebe a ilustre visita do Governador Anastasia. Não pudemos acompanhá-lo nessa

visita, na entrega da Medalha Calmon Barreto, ocorrida hoje por volta de meio-dia,

porque  tínhamos  a  atribuição  de  apreciar  matérias  aqui.  Mas  aproveito  a

oportunidade para mandar um abraço fraterno a todos os meus conterrâneos, pela

comemoração dos 147 anos de emancipação de Araxá. Cidade que tem um grande

potencial  e  contribui  muito  com  Minas  Gerais,  sobretudo  no  que  diz  respeito  à

geração de emprego e renda. Muito obrigado, Deputado. Parabéns pela sua atuação.

O Deputado Carlos  Pimenta -  Obrigado,  Deputado Bosco.  Faço coro  com suas

palavras em relação à cidade de Araxá, que é bem administrada pelo Prefeito Jeová,

do PDT. Deixo os nossos cumprimentos a V. Exa. e a toda a população de Araxá.
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O tempo passa rápido. Estamos aqui para falar de coisas boas. Teríamos muito a

dizer,  mas  finalizo  agradecendo ao Governador  e,  de maneira  muito especial,  ao

Deputado  Zé  Maia,  relator  do  Orçamento,  pelo  acolhimento  de  uma  emenda

importantíssima para o Norte de Minas, para Montes Claros. Estamos conseguindo

recursos  no  valor  de  R$1.000.000.000,00  para  fazer  face  à  contrapartida  para  a

construção do museu histórico de Montes Claros, do Norte de Minas. Esses recursos

são do governo federal, do Ministério da Cultura.

Isso vai restaurar pessoas e personagens importantes que fizeram a história de

Montes Claros e do Norte de Minas. Pessoas como Edgar Pereira, cujo centenário

está sendo comemorado; Toninho Rebello, nosso ex-Prefeito; Dr. Crisantino Borém,

grande médico e ex-Prefeito de Montes Claros; Hermes de Paula, Pedro Santos e

tantos  outros  personagens  que  fizeram  a  história  do  Norte  de  Minas.  Portanto

agradeço ao Deputado Zé Maia, relator do projeto do Orçamento, que nos atendeu,

destinando esses recursos à construção do Museu Histórico de Montes Claros, no

Norte de Minas.

Na pessoa da Sra. Maria Juanita Godinho Pimenta, cumprimento o povo da cidade

de Capelinha. Ela foi designada como Subsecretária de Assistência Social, o que foi

publicado hoje no “Minas Gerais”.  Será a Subsecretária  de uma das pastas  mais

importantes  do governo,  a da  ação social.  Deputado André Quintão,  ela trará um

grande avanço e um grande benefício à população de Capelinha, que ficou triste com

a morte do atual Prefeito eleito, o Dr. Pedro Vieira. Ele morreu recentemente, no dia 9,

vítima de uma complicação cardíaca. A cidade chorou a perda de seu Prefeito. No

entanto, hoje, a Sra. Juanita Maria Godinho Pimenta será nomeada pelo Governador

Anastasia  como  Subsecretária  de  Assistência  Social  de  Minas  Gerais.  Então  os

nossos cumprimentos à Sra. Juanita e ao povo de Capelinha. Um grande abraço a

cada um de vocês e à imprensa, que fez a cobertura neste ano.

Termino pedindo a Deus que nos abençoe, desejando um feliz Natal às famílias

mineiras, às famílias dos Deputados, dos funcionários e do povo de Minas Gerais.

Que 2013 possa ser um ano melhor do que foi 2012, principalmente para o nosso

Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Cumprimento  o  Deputado  Duarte  Bechir,  que

preside esta  sessão;  o Deputado Dinis  Pinheiro,  nosso Presidente da Assembleia

Legislativa;  as  Sras.  Deputadas  e  os  Srs.  Deputados;  os  telespectadores  da  TV

Assembleia, a bancada da imprensa, as senhoras e os senhores das galerias.

Sr. Presidente, em nome da Liderança do PT, este ano optei por fazer uma análise

do Orçamento do ponto de vista político-social que será implementado. Porém quero

fazer uma análise de números com as senhoras e os senhores. O Orçamento será a

alma do que moverá o governo durante o próximo ano, por isso ele tem todo esse

charme  especial  na  aprovação,  na  discussão,  na  análise,  porque,  a  partir  dele,

Deputado Fred Costa,  enxergamos a alma do governo naquilo  que se propõe no

Orçamento. O Deputado Hely Tarqüínio, nosso filósofo desta Assembleia Legislativa,

sabe bem disso. Então procurei fazer uma análise mais aprofundada do Orçamento,

junto com a assessoria técnica da nossa bancada, e queria passar aos senhores um

pouco disso.

O Orçamento de 2013 encaminhado será votado por nós. Já anuncio aqui que a

Bancada do PT votará favorável ao Orçamento, apesar de todas as críticas que aqui

faço, porque, evidentemente, não nos pautamos pelo quanto pior, melhor. De forma

alguma. O Orçamento é uma necessidade; então, mesmo com as críticas, votaremos

favoravelmente, porque é um orçamento do governo.

Apresentamos  emendas,  apresentei  também  emendas  de  destaque  agora.  Mas

votaremos favoravelmente, mesmo com todas essas críticas. É bom fazermos esse

parêntese, a votação favorável se dá num quadro de análise crítica do Orçamento e

também em uma análise  de  responsabilidade com o  Estado,  não permitindo que

fiquemos um período grande sem Orçamento.

Faço  essa  ponderação,  Sr.  Presidente  e  Deputado  Elismar  Prado,  porque  a

oposição ao ex-Presidente Lula foi tão dura que uma vez o Brasil ficou seis meses

sem Orçamento. O PSDB e o DEM não aprovaram o Orçamento da União, e o Lula

precisou governar um grande período sem Orçamento, tamanha a irresponsabilidade

da oposição tucana e democrata com o Brasil. Às vezes reclamam que somos duros
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na  Oposição.  Somos  duros  na  crítica,  radicais  no  conteúdo,  de  irmos  à  raiz  do

problema,  mas não somos irresponsáveis  de  deixar,  no caso aqui,  o  Estado sem

Orçamento.

Pondero isso, Deputado André Quintão, já anunciando o voto do PT favorável ao

Orçamento,  apesar  das críticas que farei  aqui  e das alterações que pretendemos

ainda fazer. O Orçamento parte, em primeiro lugar, da premissa de um crescimento

econômico de 5% no Estado e de uma previsão inflacionária de 4,5%. É, portanto,

uma  previsão  mais  otimista  do  que  a  do  mercado,  que  tem  uma  previsão  de

crescimento do Brasil de 4,5% e uma inflação em torno de 4,76%. Portanto, há uma

visão  mais  otimista,  mas  ponderada,  sobre  a  questão  do  crescimento.  Há  uma

concordância de que o Brasil crescerá. Aqui se estima esse crescimento, Deputado

Hely Tarqüínio, em aproximadamente 5% - seria o crescimento do País -, e a inflação

em torno de 4,5%.

Esta  é  a  primeira  questão  que  quero  levantar:  por  que  essa  previsão  de

crescimento  de  5%  do  Estado?  Porque  é  a  mesma  previsão  que  se  faz  de

crescimento no País. Chamo a atenção dos Deputados e dos telespectadores para

fazer  uma análise  dessa possibilidade  de  crescimento  do  Brasil,  apesar  da  crise

econômica na Europa e nos Estados Unidos. Imaginem uma recessão no mundo,

uma crise dos modelos capitalista e neoliberal, desemprego em alta na Europa e nos

Estados Unidos. O mundo, nos países principais, está sendo criticado em seu modelo

econômico, há recessão econômica na grande maioria dos maiores países. E nós

fazendo uma projeção no Brasil de crescimento de 5%.

Alguns não entendem, portanto, como isso pode acontecer e por que o governo da

Presidenta  Dilma  é  tão  bem-avaliado  como  o  governo  do  Presidente  Lula.

Exatamente  porque  conseguimos  fazer  com  que  o  Brasil  tenha  um  índice  de

crescimento neste ano menor do que gostaríamos e do que o País precisa. Mas ainda

é  um  crescimento  com  a  característica  de  visão  de  renda,  e  o  País  está  se

preparando para ter um crescimento maior durante o ano que vem, na base de 5%.

Felizmente. Já pensaram se começássemos a discutir o Orçamento de Minas com

uma previsão de recessão, com corte em tudo quanto é área? Felizmente o governo

federal tem tido políticas econômicas que sustentam esse crescimento.
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Não foi sempre assim, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, pelo contrário. O Brasil,

na  época  da  política  neoliberal,  tinha  um  crescimento  pífio,  pequeno.  Fernando

Henrique projetava crescimentos cada vez menores. E o pior, amarrado à dívida do

FMI, à dívida externa e ao leilão das nossas principais empresas estratégicas de

energia elétrica e telefonia. Por pouco não foram junto a Petrobras, o Banco do Brasil

etc.

Então,  era  um modelo  que internacionalmente seguia  o  chamado Consenso de

Washington.  Pior,  Deputado  Elismar  Prado,  sem  nenhum  patamar  de  divisão  de

rendas. O Brasil não dividia rendas; concentrava. O Brasil não crescia, por exemplo, a

renda por  meio  do  aumento  anual  do  salário  mínimo.  Ele  não seguia  a  inflação;

diminuía  cada  vez  mais,  era  cada  vez  menor.  A  renda  dos  brasileiros  não  se

ampliava; diminuía. A miséria aumentava; não havia política de distribuição de riqueza

como o Bolsa Família no tamanho que existe hoje em bilhões; não havia o Pronaf;

não havia programa de crédito; não havia crescimento interno do mercado brasileiro.

Então, vivíamos num período em que o País não crescia e, ao mesmo tempo, não

dividia rendas.

Esse é o primeiro parêntese que faço. A expectativa do Orçamento de Minas parte

da expectativa de crescimento de 5% para o Brasil e, evidentemente, com reflexo em

Minas  Gerais.  Então,  partimos  de  um  pressuposto  de  crescimento,  que  é  um

reconhecimento de que a política econômica do Brasil vai bem e que o próprio Estado

de Minas Gerais reconhece essa questão.

Apenas ainda em relação a esse aspecto nacional e mundial, é preciso verificar que

esse  crescimento  será  possível  e  será  maior  este  ano  por  algumas  ações  da

Presidenta Dilma. Destaco duas. A primeira delas diz respeito à redução da taxa de

juros, muito sonhada, muito querida, muito desejada e muito reivindicada pelo Vice-

Presidente José de Alencar, a quem, neste final de ano, deixo uma homenagem pelo

que nos prestou  como mineiro  e como Vice-Presidente  da  República.  Sempre se

pautou pela redução das taxas de juros.

Quando a Presidenta Dilma reduziu a taxa de juros digo que o fez na marra, e

reduziu-a  de  forma  drástica.  Ela  enfrenta  hoje  uma  resistência  colossal  dos

poderosos,  que  são  aqueles  que  manejam  o  capital  financeiro  nacional  e
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internacional.

Deputadas  e  Deputados,  telespectador  da  TV  Assembleia,  povo  de  Minas,

imaginem o que é enfrentar  o capital  financeiro,  que está acostumado com taxas

altíssimas, e reduzir, em um ano, essa taxa de juros da forma violenta como a Dilma

fez!  Imaginem a  resistência  que tem isso,  Deputado Hely Tarqüínio.  A Presidenta

Dilma  passou,  evidentemente,  a  ser  muito  atacada  por  esse  setor  do  capital

financeiro, mas reduziu a taxa de juros, o que é fundamental para o povo brasileiro e

também para a indústria brasileira, para se recuperar a economia do Brasil a partir da

recuperação  do  parque  industrial.  Então,  a  redução  de  juros  é  uma contribuição

fundamental para que, no ano que vem, tenhamos a expectativa de crescimento de

5%.

A segunda, tão importante quanto essa, é que comemoramos no dia de ontem a

aprovação da Medida Provisória nº 579, que vai reduzir a conta de luz. Isso, junto

com a desoneração da folha das indústrias, significa também um alento para o setor

produtivo brasileiro. O Custo Brasil diminui com essas duas medidas, e a indústria,

portanto, pode produzir mais, sem atacar os direitos dos trabalhadores. Sempre que

se fala em desonerar a folha e diminuir o Custo Brasil, fala-se e se pensa, se for uma

pessoa, um governo de conteúdo neoliberal, em cortar direitos. Tem sido assim na

Europa. Cortam-se os direitos dos trabalhadores, diminui-se o 13º salário, diminui-se

a  licença  maternidade.  Aqui  não.  A Dilma  promove  o  crescimento,  por  meio  da

desoneração da folha, em que o Estado passa a arrecadar menos, mas mantém o

crescimento e as perspectivas e, ao mesmo tempo, diminui a conta de luz, que será

um exemplo extraordinário para as indústrias.

Então, só foi possível pensarmos no crescimento de 5% para o ano que vem com

essas três questões que expus:  a diminuição da taxa de juros, a desoneração da

folha e a redução da conta de energia elétrica para as brasileiras e brasileiros, para

as residências e indústrias.

Sou  aqui  obrigado  a  fazer  um  parêntese,  para  dizer  que  isso  ocorreu  com  a

resistência  do  PSDB e,  em especial,  do  Senador  Aécio  Neves.  Quando  critico  o

Senador  Aécio Neves,  isso  aqui  vira um quiproquó.  Não estou fazendo nenhuma

crítica pessoal, mas ao modelo que ele defende, que é o das concessionárias e o
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privatizante antigo, que não pode e não serve mais para o Brasil, em especial para o

setor energético.

Nesse caso, o Senador Aécio Neves procurou aglutinar em torno de si a resistência

à  Medida  Provisória  nº  579,  da  Presidenta  Dilma,  que  reduz  a  conta  de  luz.

Felizmente, a medida foi aprovada no Senado, quebrando até mesmo a resistência

do PSDB.

Estou apenas no início da minha fala, explicando que, se o Orçamento de Minas

Gerais terá um crescimento de 5%, isso não será graças às medidas do governo do

Estado,  mas  graças  às  medidas  do  governo  federal.  Estou  fazendo  essa

contextualização para que depois não venham comemorar o crescimento do PIB do

Estado como uma vitória particular. É claro que nosso PIB cresceu, como cresceu em

todo o Brasil,  em função das macropolíticas postas  em evidência pela Presidenta

Dilma  e  pelo  governo  central.  Essa  é  apenas  a  primeira  questão  relativa  ao

Orçamento  que  quero  abordar,  mas,  neste  momento,  concedo  aparte  ao  nobre

Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputado Rogério Correia, a

quem parabenizo por seu pronunciamento. Mais um vez quero fazer um destaque

que sempre reitero, porque a redução das tarifas de energia é uma nossa luta antiga,

de há mais de seis anos, nos dois mandatos do Deputado Weliton Prado nesta Casa,

quando também fui Deputado Federal, e mesmo de antes, quando nos dedicávamos

aos nossos mandatos de Vereadores.

Mas esse foi um momento importante em que, como V. Exa. lembrou, vencemos

uma grande resistência imposta por lideranças do PSDB e pela Cemig, controlada

pelo Estado de Minas Gerais, que tentou impedir a todo custo a aprovação dessa

medida provisória e, com isso, impedir que o povo brasileiro tivesse essa redução tão

justa.  Fato  é  que  conseguimos  vencer  essa  resistência.  Tivemos  Deputados

aguerridos  na  comissão  que  foi  indicada  para  elaborar  o  parecer  final,  como os

Deputados Federais Jilmar Tatto, do PT de São Paulo, e Weliton Prado, do PT de

Minas  Gerais,  que  conseguiram  fazer  uma grande mobilização  para  a  aprovação

dessa medida provisória.

Mas, além de conseguirmos aprovar  o texto base da Medida Provisória nº  579,
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como enviada pela Presidenta Dilma ao Congresso, também aprovamos emendas

importantes. Uma delas trata da qualidade. As concessionárias de energia elétrica

terão  de  se  pautar  pela  qualidade.  Infelizmente,  a  Cemig  foi  considerada  a  pior

concessionária de energia elétrica da Região Sudeste em uma pesquisa que a Aneel

realiza  diretamente  com  os  consumidores,  que  mencionaram  a  ocorrência  de

apagões, com prejuízo para o homem do campo, além das muitas interrupções de

energia elétrica nas pequenas e nas grandes cidades, trazendo muito prejuízo. Isso

se  deve  à  falta  de  investimentos  em  todos  esses  anos.  Mesmo  com  a  Cemig

alcançando  lucros  exorbitantes,  ela  não  investia  na  segurança  de  trabalho  para

proteger seus servidores nem fazia a manutenção do sistema, haja vista a ocorrência

de tantos acidentes fatais.

Mas a outra emenda aprovada trata da segurança. Além de observar a qualidade,

as concessionárias de energia elétrica são obrigadas a adotar medidas eficazes de

segurança no trabalho.  Infelizmente,  nosso Estado é  líder  em acidentes fatais  no

sistema elétrico; é onde mais morrem trabalhadores desse sistema, trabalhadores da

Cemig - lamentavelmente, registra-se a média de uma morte a cada 45 dias. E há

também os casos de morte e risco para toda a sociedade - lembramos a tragédia de

Bandeira do Sul e de tantas tragédias e acidentes, principalmente em função de fios

partidos. Então,  queria destacar  a nossa luta pela redução das tarifas de energia

elétrica e a intransigência e a resistência do PSDB. Infelizmente o Senador Aécio

Neves  foi  fazer  todo  enfrentamento  em  defesa  dos  acionistas  da  Cemig  em

detrimento de toda a população de Minas Gerais. Isso foi lamentável.

Quero aqui destacar a luta aguerrida do Deputado Weliton Prado na Comissão que

tratou  da  medida  provisória.  Conseguimos  aprovar  o  texto  base,  conseguimos

aprovar  emendas  importantes.  Vamos  garantir  uma  redução  significativa  para  a

população e vamos continuar lutando para alcançar a meta colocada pela Presidenta

Dilma -  redução,  em média,  de  20% para  as  residências  e  de  até  28% para  as

indústrias. Muito obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Elismar  Prado.  V.  Exa

engrandeceu  meu  pronunciamento.  O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  está

solicitando um aparte, mas vou lhe conceder ao final, Deputado, senão não consigo
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engatar o meu discurso. Peço a V. Exa. para esperar. Concederei apartes ao final e

peço  aos  Deputados  que  tenham  paciência  para  escutar,  senão  não  consigo

raciocinar sobre o que pretendo dizer do Orçamento.

Como eu dizia, a estimativa de arrecadação do Estado passa a um valor bruto de

uma receita fixa em R$68.101.631.000,00; estima-se a receita, e se fixa a despesa

em valor igual.

Deputados e Deputadas, peço aqui uma atenção especial por parte do Deputado

Dinis  Pinheiro.  O  Deputado  Dinis  Pinheiro  tem  feito,  com  razão,  uma discussão

nacional  sobre  ser  preciso  fazer  uma  transferência  de  renda  para  Estados  e

Municípios - a chamada justiça fiscal -, diferente do que é feito hoje, pois é muito

concentrada  no  governo  federal.  Essa  crítica  tem  sido  constante.  Sempre  ouço

Deputados repetirem aqui  que a União concentra muita despesa,  que precisamos

fazer um novo pacto federativo. Ou seja, isso é muito dito aqui.

Deputado Dinis Pinheiro, veja V. Exa. que esse debate precisa ser feito também

com o Estado; e eu não digo que não tenha de fazer com a União. Desses cerca de

R$68.000.000.000,00,  o  que  está  estimado  de  arrecadação,  a  transferência

constitucional  para  os  Municípios  será  da  ordem  de  15%,  em  torno  de

R$10.803.000,00. Ou seja, os Municípios terão transferência de 15% do orçamento

do Estado apenas. A concentração do recurso no Estado é percentualmente maior

que  a  concentração  que  a  União  tem  para  com  os  Estados  e  Municípios,  que,

segundo  dados  apresentados  pelo  Presidente,  é  em  torno  de  70%.  No  caso  do

Estado com os Municípios,  Deputados,  a concentração é  de  85%.  Os Municípios

recebem apenas 15% de transferência de recursos. Então, para se falar em pacto

federativo, para se fazer pacto federativo, é preciso começar aqui no Estado. Não há

aqui nenhuma proposta de se iniciar pacto federativo; pelo contrário, o Orçamento

deste ano é de que 85% ficam no Estado e 15%, no Município.

Quando o Deputado João Leite vier aqui para falar do imperialismo federal, é bom

que ele se lembre do imperialismo federal, ou, então, viram palavras ao vento, que

não condizem com uma necessidade de se fazer,  de fato, um pacto federativo. O

pacto federativo precisa ser feito também entre Estado e Municípios. Ou não? Ou é

só  com  a  União?  Então,  eu  repito  dados:  85%  concentram-se  no  Estado;  a
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transferência  constitucional  para  os  Municípios  é  de  15%.  Então,  vão  para  os

Municípios em torno de R$10.000.000.000,00. Essa é uma primeira observação que

gostaria de fazer sobre o Orçamento.

A segunda observação é em relação aos servidores públicos, o chamado choque de

gestão.  As  despesas  de  pessoal  e  encargos  alcançam  o  valor  de

R$24.700.000.000,00.  O  crescimento  das  despesas  de  pessoal  é  menor  que  as

demais despesas de custeio. Então, o custeio cresce mais que a despesa de pessoal.

O governo não corta no custeio - também é bom falar dos outros, não é? O governo

federal gasta muito, tem muitos Ministérios, tem um custo alto.

Sempre ouvimos: “Aqui não, temos a meritocracia do governo do Estado; aqui, em

Minas, é o choque de gestão”. Pois é, mas a meritocracia aqui é o choque de gestão

no servidor,  porque  o  custeio  aumentou demais,  e  a despesa com o  servidor  de

menos. Então o que tem aumentado, Deputado Carlos Pimenta, é o custeio. Esse

tem aumentado. Muito custeio. Onde está o choque de gestão? Em cima do servidor

é fácil fazer o choque de gestão. Estou dizendo isso com números. O Estado, então,

está contendo as despesas de pessoal, sem conseguir gerenciar adequadamente o

crescimento do custeio.

Os  números  estão  aqui:  despesas  com  pessoal  e  encargos  alcançaram

R$24.700.000.000,00.  O  crescimento  das  despesas  de  pessoal  é  menor  que  as

demais despesas de custeio. Outras despesas correntes incluem transferências aos

Municípios, que devem passar de R$20.300.000.000,00 para R$23.400.000.000,00,

15,67% de variação. Então, são dados que estou colocando com números, a análise

numérica do Orçamento.

Pois  bem, Sr.  Presidente,  além do choque de gestão,  falarei  para  V.  Exa.  uma

crítica que fazemos e que vou reiterar aqui. O Senador Aécio Neves quebrou Minas.

Sou obrigado a dizer que ele quebrou, e vou mostrar com os números. Aécio quebrou

Minas. V. Exas. podem não gostar que eu repita muitas vezes, mas vou repetir de

novo: Aécio quebrou Minas. Agora vou mostrar como ele quebrou Minas a partir do

Orçamento. Metade do investimento previsto no Orçamento fiscal deverá provir  de

receitas  de  operação de crédito,  R$2.540.000.000,00,  ou  seja,  empréstimo.  Essa

receita de operação de crédito, pasmem!, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, teve
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um  crescimento  de  817% em  relação  a  2012.  Em  compensação,  a  previsão  de

investimento com recurso do Tesouro cresceu apenas 3% - esse dado é importante.

Crescimento, Deputada Maria Tereza Lara, de investimento com dinheiro do Estado:

3%, do ano que acaba agora, para a previsão do ano que vem. Mas, de empréstimo,

o crescimento é de 817%. Foram esses empréstimos que fomos aprovando aqui.

Será que,  com esses empréstimos,  o governo fará investimento? Esses 817%. E

quem vai começar a pagar isso de que eu e o Deputado Sávio Souza Cruz sempre

tratamos aqui? O próximo governo, em 2015, que terá, portanto, um custeio ainda

maior do que se gasta com pessoal, e não terá condições de fechar o caixa. Então, o

déficit  zero  é  uma  falácia,  uma  mentira,  que  serve  até  2014,  mas  que,  com  o

endividamento, é uma bomba que está sendo colocada para o próximo governo. Por

isso Aécio quebrou Minas. Minas hoje vive de pedir dinheiro emprestado. Não fosse

empréstimo, não haveria investimento no governo de Minas. O investimento vem de

empréstimo feito, e esse empréstimo vem do governo federal.

Depois a base do governo vem aqui xingar a coitada da Dilma, pessoa tão boa, de

coração enorme, mineira. Adora Minas, Belo Horizonte, nasceu aqui. Então, a Dilma,

com esse coração bom, não deixará Minas Gerais, como Fernando Henrique fazia

com Itamar. Vocês se lembram, venhamos e convenhamos. Tratar Minas mal era na

época de Fernando Henrique com Itamar. Recolhia no caixa o dinheiro - plim-plim. A

moeda nem caía, e o Fernando Henrique já levava para lá. Era assim que funcionava

Minas Gerais. Nada, pão e água. E o Itamar brigando, falando da moratória. Vocês se

lembram disso? Mas a Dilma está emprestando, depois a Assembleia Legislativa fará

propaganda dizendo: dívida, que horror; quanto mais dívida, menos escola, menos

saúde. E o governo faz dívida com o governo federal, só que para pagar em 2015.

Então, está aqui o dado, que faço questão de repetir.

Em relação a 2012 para 2013, é de 817% a mais o que teremos de receita de

operação de crédito. O custeio com base no Orçamento do Estado será apenas um

investimento  de  3%.  Então,  o  investimento  será  todo  do  governo  federal,  de

empréstimos que o governo do Estado está solicitando ao BNDES, que é parte da

política do governo federal de investimento em todos os Estados para o Brasil não

parar; por isso o Brasil crescerá os 5%.
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Quero que essa lógica seja entendida, para depois não haver uma crítica injusta ao

governo federal, que tem sustentado o crescimento do Brasil, inclusive o dos Estados,

com seu investimento. Façamos justiça. Isso não é só para Minas, Deputado Duarte

Bechir. Na questão do investimento dos Estados, de maneira geral, o governo federal

tem arcado com o desenvolvimento dos Estados a partir dos empréstimos que são

feitos a juros menores. Então, não são aqueles juros que o FMI e Fernando Henrique

impunham aos Estados e que, aliás, aqui estamos criticando. Percebam a diferença

de tratamento em relação a isso. É bom que fique claro de onde virá essa questão.

Quanto ao reajuste dos servidores, já lhes disse que será zero, porque cresce o

custeio  e  não  há  previsão  orçamentária  para  isso.  O  choque  de  gestão  é  feito,

portanto,  no  servidor  público.  O  custeio  continua  aumentando.  Não  há  corte  de

custeio. Olha aí, Renata Vilhena, não há corte de custeio. Na verdade, o custeio está

crescendo, e o arrocho está em cima do servidor. Onde está o choque de gestão, a

meritocracia e a serenidade no trato da coisa pública? Ora, estamos querendo ver

onde houve corte do custeio. Está havendo aumento do custeio. Essa é uma outra

questão importante nos dados que apresentamos.

Pois bem. Agora chego às empresas estatais. Os investimentos do orçamento das

empresas estatais são da ordem de R$6,6 bilhões. Pasmem, Srs. Deputados e povo

mineiro, olhem que dado importante. Deputada Liza Prado, que gosta de analisar a

Cemig, teremos uma queda de 20% no investimento das empresas em relação a

2012. Deputado Dinis Pinheiro, as empresas investirão, em 2013, 20% a menos do

que investiram este ano. A Cemig investirá menos. Por quê? Porque agora, a partir de

uma mudança no seu estatuto, ela terá de passar pelo menos 50% do lucro para os

acionistas, e o que sobra tem de ser 100% dos acionistas, se houver sobra no caixa a

cada dois anos. Então, a Cemig não está investindo, ou seja, não está fazendo mais

investimentos  e  os  está  trocando  por  dividendos  e  compra  de  ativos.  Logo,  o

investimento é menor em Minas também nas empresas estatais. Quer dizer, investem

menos 20%. Daqui a pouco concedo aparte à Deputada Liza Prado.

É  importante  que  saibamos  das  empresas  estatais  por  que  também  estão

investindo menos em Minas. Essa política da Cemig é prejudicial não só para ela,

mas também para o Estado, porque é menos recurso que entra aqui. Deputada Liza
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Prado,  a  Cemig  compra  ativos  de  fora  e,  ao  mesmo tempo,  repassa dividendos.

Então, ela se afunda, e o serviço fica de pior qualidade, como disse o nosso querido

Elismar  Prado.  Não  podia  deixar  de  fazer  a  análise  dessa  questão.  A Andrade

Gutierrez está dando as ordens e o comando na Cemig. Isso faz com que a nossa

empresa invista menos em Minas Gerais.

Há também os números em tudo isso que estou dizendo. A queda foi de 20%. O

recurso decorrente das atividades de operações de créditos contratadas diretamente

pelas empresas foi de R$529 milhões. Do total, 76,19% desses investimentos serão

efetuados pela Cemig; 16,91%, pela Copasa; e 5,7%, pela Codemig. Essas são as

empresas que farão o investimento - repito - 20% menor em relação ao deste ano.

Portanto, menos investimento das empresas públicas. Ao contrário da Petrobras, que

está aumentando o investimento no Brasil, o que é correto.

É muito dito aqui também que o governo federal faz gracinha com o chapéu dos

outros. Já vi muito essa crítica. Quando pega o ITBI, diminui. É engraçado, não é?

Aqui em Minas há um negócio que se chama renúncia fiscal. V. Exas. já viram isso. O

Deputado  Sávio  Souza  Cruz  fala  muito  sobre  esse  assunto.  Deputado  Sargento

Rodrigues, essa renúncia fiscal é decorrente de projetos que são enviados a esta

Casa pelo governo - e o governo vai renunciando. Sabem quanto soma a renúncia

decorrente  de  benefícios  fiscais?  Somam  R$3,97  bilhões,  sendo  R$145  milhões

concedidos  a  partir  de  2012.  Na verdade,  um aumento  de  17,6% em relação ao

estimado para 2012.

A renúncia  de  receita  já  alcança  9,22% da  receita  tributária  prevista.  Quase  a

totalidade dessa renúncia impacta a receita do ICMS, o que acarreta, portanto, perda

de R$933 milhões para os Municípios do Estado. Nessa brincadeira, os Municípios

perdem  R$993  milhões,  ou  seja,  quando  se  faz  a  renúncia  fiscal,  o  Estado  faz

gracinha com o  chapéu  dos  Municípios,  25% do  total,  desconsiderando  a  ínfima

participação da renúncia sobre o ITCD e os 50% de renúncia sobre o IPVA. Então,

quando há renúncia fiscal, mais uma vez sofrem os Municípios, os que têm apenas

15% das transferências das receitas líquidas constitucionais do Estado.

Vou terminar, mas ainda preciso ressaltar dois pontos. A questão da saúde: este

ano o governo cumpriu pela primeira vez, desde 2003, o mínimo constitucional de



2714
____________________________________________________________________________

12%  para  saúde.  Quero  parabenizar  o  governo  por  ter  cumprido  o  mínimo

constitucional, 12%, mas também quero parabenizar a bancada da Oposição, porque

desde  2003  apresentamos  emendas  para  que  os  12%  sejam  cumpridos,  mas  o

governo  não  cumpre  isso,  diz  que  não  pode  cumprir.  No  entanto,  este  ano,

conseguimos fazer  com que isso fosse cumprido,  e está também previsto  para o

próximo ano o cumprimento dos 12% na saúde. Essa é a boa notícia para a saúde.

Mas continua a dívida de mais de R$7 bilhões que o Estado deve ao setor da saúde,

desde o governo Aécio Neves até os dias de hoje.

Há também o caso mais emblemático,  o da educação.  Em seguida,  concederei

aparte  à  Deputada  Liza  Prado.  No  caso  da  educação,  o  governo  não  cumprirá

novamente o mínimo constitucional.  Agora,  Deputados e Deputadas,  não há mais

desculpas. O que ele diz agora é que vai obedecer ao TAG, que é inconstitucional. O

TAG é o termo assinado com o Tribunal de Contas, que diz ao governo que não

precisa  aplicar  o  que  está  na  Constituição,  que  diz  que  são  25%.  Entretanto,  o

governo diz que vai aplicar o montante de 23,96%, o que acarretará um déficit para o

próximo ano de R$364,5 milhões. A educação, portanto, de 2003 até o próximo ano,

terá um déficit de aproximadamente R$8 bilhões, que os governos Aécio e Anastasia

devem à educação.

Tem solução  essa questão da educação? Tem. Apresentamos  uma emenda de

bancada. Pedi destaque dessa emenda em que repassamos à educação esse valor

de R$364,5 milhões, porque depois podem dizer que não havia jeito de cumprir o

mínimo constitucional. Tribunal de Contas, é fácil. Pega aqui com a Bancada do PT

que  ensinamos  para  vocês.  Quero  dizer  a  qualquer  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas que tiver interesse que há uma forma simples de acatar os 25%: está aqui na

emenda do PT. Se ela for aprovada hoje, teremos o cumprimento da Constituição. Se

for rejeitada, o Tribunal de Contas tem uma forma fácil de obrigar o governo a fazer

isso, que são as emendas que apresentamos. Sabem de onde tiramos? Da Reserva

de  Contingência.  Tiramos  esse  valor  da  Reserva  de  Contingência  e,  com  ele,

conseguimos colocar os R$645 milhões que faltam para a educação. Para quem tiver

interesse,  a  emenda  está  aqui.  Passamos  R$300  milhões  para  a  Secretaria  de

Educação: R$100 milhões para a manutenção e expansão do ensino fundamental,
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mais que o necessário; R$100 milhões para o ensino fundamental de tempo integral e

R$100 milhões para manutenção e expansão do ensino médio; para a Uemg, R$40

milhões e para a Unimontes, R$25 milhões, totalizando R$365 milhões, a parte que

não está posta para a educação. Retiramos isso da Reserva de Contingência. Se os

Deputados  tiverem  interesse,  a  emenda  está  aqui.  Se  a  aprovarmos,  teremos

condições de aplicar os 25% na educação. Nesse caso, há falta de vontade.

Para terminar a parte da educação, faço o seguinte desafio  positivo a todos os

brasileiros e brasileiras.

A Presidenta Dilma editou uma medida provisória estabelecendo, necessariamente,

que 100% dos “royalties” do pré-sal, que virão no futuro, que começarão a dar frutos

provavelmente a partir do ano que vem ou daqui a dois anos, irão para a educação,

distribuídos entre Estados, Municípios e União, na proporção justa que for definida

pelo Congresso. E não mais aquele negócio de privilegiar Rio de Janeiro e Espírito

Santo. O que vem do pré-sal... Deputada Maria Tereza, é importante dizer que isso só

é possível porque não privatizamos a Petrobras e a parte do pré-sal é monopólio do

Estado. Então, não há nenhuma parte fora da Petrobras, é monopólio, é tudo estatal.

Esses recursos são repassados a Estados, Municípios e União, e esses três entes

federados  passam  apenas  para  a  educação.  Essa  é  a  medida  provisória  da

Presidenta Dilma. Não tem nada a ver com a parte da medida provisória que deve

estar sendo votada no Congresso. O veto deve estar sendo votado no Congresso

Nacional  hoje.  Aliás, a Presidenta vetou muito por  uma análise constitucional,  um

risco constitucional de, se por acaso não vetasse, ter, por parte de Governadores do

Rio e do Espírito Santo, ações constitucionais que inviabilizassem a proposta. Mas o

veto será derrubado.

Hoje  conversei  com  o  Líder  do  PT,  Jilmar  Tatto,  que  disse  que  o  veto  será

derrubado,  inclusive  com a  imensa maioria  dos  Deputados  do PT e  de  todos  os

partidos, porque passou a ser uma questão regional. Na verdade, os Estados que

querem que permaneça dessa forma são o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Houve

também uma ajudazinha de um Senador, o chamado quarto Senador do Rio, o nosso

querido Senador Aécio Neves, que, quando estava para ir para o Senado, deu um

jeito de não votar nele. Todos se lembram que o Deputado Sávio Souza Cruz fez a
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denúncia. Mas, tirando isso, todo mundo prefere que se faça uma divisão não para os

Estados produtores.

No  caso  do  “royalty”  para  a  educação,  a  disputa  será  feita  com  Prefeitos  que

tenham a visão de que precisam do recurso não na educação, mas para gastar como

queiram.  Teremos  de  fazer  um  convencimento  desses  Prefeitos,  dos  Deputados

Federais e dos Senadores para que 100% do “royalty” vá para a educação. Será um

grande debate que faremos, mas é uma oportunidade de ouro para alcançarmos, na

educação,  os  10%  do  PIB.  Essas  coisas  não  são  tão  simples  como  às  vezes

parecem. Falando assim, todo mundo concorda. Não. Tanto não concordam que o

governo de Minas, agora, fez a opção de mandar para ser aprovado nesta Casa um

Orçamento que não inclui sequer 25% para a educação, mas 23,96%.

Nesta  semana,  fiquei  triste  de  ver  o  Prefeito  reeleito  de  Belo  Horizonte,  Márcio

Lacerda, entrar com uma proposta no STF para tornar sem efeito a lei orgânica do

Município de Belo Horizonte, no que diz respeito aos 30% para a educação. É uma

emenda  antiga,  de  1990.  Quem  a  relatou  foi  o  nosso  querido  ex-Ministro,  ex-

Deputado  Federal  e  ex-Prefeito  de  Belo  Horizonte,  Patrus  Ananias,  quando  era

Vereador. Quem sugeriu ao Patrus que ampliássemos de 25% para 30%, na época,

fui eu e o Vereador Fernando Cabral, que também foi Presidente do nosso querido

Sind-UTE, Deputada Tereza.  Como Vereadores, fizemos a proposta de passar  de

25% para 30%, que foi acatada no relatório do Patrus e aprovada na Câmara. Isso

ocorreu em 1990, e, 23 anos depois,  o Prefeito questiona algo que funcionou tão

bem, num momento em que a educação precisa de mais recurso, pois aumentou a

rede.  O  Prefeito  Lacerda,  agora,  foi  ao  Supremo pedir...  Não,  todos  os  Prefeitos

aplicaram: Patrus, Pimental, Célio de Castro, enfim, todos. Agora, o Lacerda foi ao

Supremo pedir para anular os 30%, para que pudesse fazer um investimento menor

na educação. Então, a educação avança se houver  vontade política. A Presidenta

Dilma deu uma demonstração extraordinária disso, pois é uma mudança estrutural

importantíssima, que é a mudança dos 100% do “royalty” para a educação. Agora, o

governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte dão um exemplo contrário do que

o Brasil deve continuar.

Deputada Liza Prado, já vou conceder-lhe aparte, mas isso é um pouco do resumo
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que faço do Orçamento.

Mas V. Exa. pode compreender desse resumo que o Brasil  tem uma política de

desenvolvimento, por isso o nosso Orçamento vai crescer uma média de 4% a 5%.

Vimos também que há uma concentração muito grande de recurso na mão do Estado,

em torno de 85%; que há um arrocho e um choque de gestão em cima do servidor

público; que todo o desenvolvimento é feito a partir de investimento de empréstimo, e

não de receita do Estado; que há uma queda de investimento das nossas estatais,

especialmente da Cemig; e que há um descaso do governo com a educação. Faria

esse resumo.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - A Deputada Liza é sempre generosa e

solícita. O Deputado Rogério Correia tem uma história de vida bonita, merecedora do

nosso respeito.  Mesmo,  querido  Deputado  Rogério,  diante  das  manifestações  tão

inconsistentes e frágeis,  acho por bem, como Presidente deste Parlamento, como

companheiro, como colega, como mineiro, fazer uma manifestação que até considero

uma deferência a V. Exa.

Quando se fala da dívida dos Estados,  em muitos momentos V.  Exa. apresenta

manifestação  de  contradição.  Em  alguns  instantes,  apoia  essa  repactuação,  em

outros  instantes  acha  por  bem  repeli-la.  Essa  é  a  riqueza  desse  ambiente

democrático  que  vivenciamos.  Falo  que  esta  Casa  tem  um  Deputado  que  tem

abrilhantado  Minas  com  sua  luz,  com  seu  tirocínio,  que  é  do  PT  e  que  tem

desfraldado essa bandeira com muita altivez,  que é o Deputado Adelmo Carneiro

Leão. Sempre falei, ao lado do Deputado Bonifácio Mourão, ao lado do Presidente

Antônio Júlio,  Deputados e  Deputadas,  que se trata de algo suprapartidário,  uma

questão de Estado, de Estados brasileiros. Entendo que essa é a compreensão maior

da sociedade brasileira,  que se trata realmente  de algo inaceitável.  De forma até

incisiva,  cheguei  a  falar  que  essa  relação  se  configurava  como uma relação  de

agiotagem, sobretudo quando, de forma muito clara e límpida, se vê que todos os

Estados brasileiros, 25 Estados brasileiros que detêm essa relação contratual com a

União,  estão  com  as  suas  finanças  estranguladas.  Sejam  eles,  Deputada  Maria

Tereza Lara, PT, PSDB, PMDB, PTB e por aí afora.

Essa é a realidade. É o que procurei sempre retratar de forma muito isenta, mas
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muito vigorosa, republicana e responsável. E essa compreensão está conseguindo

ser  visualizada até nas ações da Presidenta Dilma,  até  nas ações do Congresso

Nacional, uma discussão que foi abarcada por todos os setores da sociedade, pelos

atores  políticos  mais  relevantes  da  política  brasileira,  e  no  próprio  Congresso

Nacional,  com  discussões  intensas  e  a  criação  de  uma  comissão  de  notáveis.

Inclusive, Deputado Dalmo, essa comissão de notáveis culminou na análise clara e

na convicção firme de que essa repactuação tem de ser feita.

Estou muito esperançoso. Pelo visto, a Presidenta Dilma também compreende essa

necessidade  dos  Estados,  e  a  sociedade  brasileira  está  na  iminência  de  ser

contemplada  com  esse  atendimento,  que  certamente  é  uma  súplica  do  povo

brasileiro. E, quando se fala em pacto federativo, também não vou olvidar, Deputado

Rogério Correia, que é algo que tem de ser feito de forma imperiosa.

Sou filiado ao PSDB. No governo Fernando Henrique, já existia uma concentração

muito firme, muito vigorosa no governo federal. Aliás, se revisitarmos a história, esse

é  um  resquício  da  colônia,  do  império,  e  sempre  se  apresentou  de  forma muito

latente. Com o governo Lula não foi diferente. Essa concentração aumentou, e agora,

no governo Dilma, a concentração é ainda mais dura e mais perversa. Seja quem for

o Presidente da República, haverei, com minha voz simples e singela, de combater

isso,  que,  para  mim,  representa  um  malefício  para  o  povo  brasileiro.  Sobretudo

quando vivemos em uma república federativa, conforme se encontra assinalado na

Constituição Federal.

E se olharmos para a questão da concentração tributária, da arrecadação tributária,

Deputado Rogério Correia, veremos que, no governo Fernando Henrique, a carga

tributária  atingia  aproximadamente 28%. No governo Lula,  atingiu  34%. Agora,  no

governo da nossa Presidente Dilma, é de aproximadamente 37%. Ou seja, a carga

tributária é cada dia mais dura, cada dia mais rigorosa.

Não  adianta  fechar  os  olhos  à  dura  realidade.  O  PIB  agora  foi  um  verdadeiro

fracasso,  transformou-se  num  “pibinho”.  Mesmo  assim  a  máquina  de  arrecadar

continua  forte,  continua  vigorosa.  Entendo,  como  mineiro,  como  homem  público,

como empregado dos mineiros,  que algo  tem de ser  feito  independentemente de

quem venha a conduzir  os  destinos  do  povo brasileiro,  num compromisso com a
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verdade, num compromisso com o que entendemos ser melhor, num compromisso

que olha para o futuro não somente de Minas, mas também do Brasil.

Se  fizermos,  Deputado Rogério  Correia,  também uma análise  depurada e  mais

aprofundada  da  saúde  pública  no  Brasil,  observaremos  algo  que  nos  causará

espécie. Digo e afirmo: não reside nenhuma crítica ao partido “A” nem ao partido “B”.

As  autoridades  políticas  brasileiras  ainda  não  fizeram  os  esforços  necessários  e

suficientes para atenderem ao clamor e às transformações que têm sido expressas

em  altos  brados  pelos  brasileiros  e  brasileiras.  Todos  os  esforços  ainda  foram

insuficientes, não negando os avanços; todavia, temos de afirmar com muita clareza

que hoje o Brasil investe na saúde menos que os países africanos. O Brasil hoje,

quando se considera o quesito proporção, apresenta algo que nos causa estranheza.

Cento e cinquenta países investem mais na saúde que o Brasil.  Se fizermos uma

reflexão, considerando o “per capita”, também a nossa alma ficará deprimida, porque

75 países investem na saúde “per capita” mais que o Brasil.

Entendo que essas mudanças tão clamadas pela sociedade brasileira têm de ser

enfrentadas e superadas independentemente de partido. É algo de Estado, é algo da

pátria  brasileira.  Quando  se  fala  em  pacto  federativo,  não  há  outro  caminho,

Deputado  Rogério  Correia.  Se  70%  dos  recursos  estão  concentrados,  70%  dos

recursos de prerrogativas na União, na minha humilde e modesta opinião, não há

outro caminho. O enfrentamento, a trincheira de luta, a nossa indignação de forma

respeitosa  tem  de ser  externada  à  União,  porque  é  ela  que  conta  com  70% de

recursos. Os Estados contam com 20% de recursos; e os Municípios, tão somente

com 10%. Sou um municipalista convicto. Não vejo outro caminho para dar melhores

condições ao nosso povo e à nossa gente.

Sempre  acreditei  nisso,  e  a  Presidenta  Dilma  sempre  tem  dito  que  temos  de

combater os malfeitos, que temos de prevenir os malfeitos. A administração tem de

ser séria, correta, proba. Vejo nela realmente uma brasileira bem-intencionada. Ela é

uma mulher correta, mas entendo que a gente tem de ter vontade política, e o melhor

caminho para combater a corrupção é dar vez, dar voz, dar poder, dar prerrogativas

aos Estados e sobretudo aos Municípios.

Outro dia alguns queridos colegas não me compreenderam bem. Disse, de forma
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espontânea e  real,  a  meu ver,  que a  relação de Municípios  com a  União  é  uma

relação muito difícil. Fui muito firme, numa solenidade que me deixou muito feliz, com

a presença da grande brasileira Cármen Lúcia.  Disse que os Municípios estavam

vivenciando uma relação de escravidão com a União. Essa relação não se deu por

obra do PT; ela sempre ocorreu e está ocorrendo agora com muito mais vigor. Cabe a

cada um de nós, dotados de responsabilidades maiores, enfrentar esse problema. Se

hoje aqui me encontro como Presidente do Parlamento por obra de V. Exas., tenho

uma responsabilidade maior, que precisa ser desempenhada independentemente da

cor  partidária.  V.  Exa.  precisa  desempenhá-la  da  mesma  forma,  assim  como  o

Senador Aécio Neves, o Governador Anastasia, a Presidenta Dilma. Estamos aqui

para buscar a edificação de um Brasil melhor.

Só  vamos  conseguir  atingir  esse  Brasil  melhor,  mais  feliz  e  mais  solidário,  se

realizarmos as nossas manifestações tão somente no campo da responsabilidade,

sem paixão partidária, pensando no futuro, pensando na verdade e no compromisso

com o bem. É desse modo que me encontro, como empregado dos mineiros. Creio

que a Assembleia de Minas teve um papel sublime na questão da repactuação das

dívidas  e  continua  tendo.  Estou  muito  esperançoso,  esperançoso  de  verdade,

Deputado Rogério. Creio que a Presidenta Dilma, o mais rápido possível, vai atestar a

sua sensibilidade, determinando a repactuação das dívidas dos Estados.

Não se pode admitir que essa dívida de 25 Estados brasileiros, que há 13 anos

perfazia  aproximadamente  R$130.000.000.000,00,  hoje  atinja  aproximadamente

R$400.000.000.000,00.

A meu ver, o Prefeito eleito Fernando Haddad, a Presidenta Dilma, os Ministros, os

Governadores do PT, todos eles estão comungando desse nosso pensamento, desse

planejamento e dessa nossa luta.

Quero ressaltar aqui o trabalho da Comissão Especial, que se debruçou, que se

debruça,  que  debate  e  que  viajou  pelo  Brasil.  De  forma  especial,  permitam-me

reverenciar o trabalho sempre altivo, sempre responsável dos Deputados Bonifácio

Mourão, Antônio Júlio e Adelmo Carneiro. Creio que vale a pena lutar. O brasileiro

tem de externar a sua indignação. Todos aqui querem avançar, conseguir coisas boas

para melhorar a vida dos brasileiros.
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O governo Fernando Henrique avançou,  o governo Lula  teve uma sensibilidade

encantadora, a Presidenta Dilma está com todo vigor querendo fazer, demonstrando

seus  atributos.  É  uma pessoa  séria,  uma  pessoa  proba,  correta.  Mas  temos  de

enfrentar a realidade, ter compromisso com a verdade.

Todo o Brasil sabe que essa questão da revisão do pacto federativo talvez seja a

bandeira mais importante, até diria imprescindível, para que o Brasil possa avançar

mais  e para que todos,  indistintamente,  os  menos favorecidos ou  os que tiveram

maior sorte, possamos partilhar as riquezas e os sonhos deste intenso Brasil.

Quero devotar a V. Exa., Deputado Rogério, todo o carinho, todo o apreço. V. Exa. é

um homem de luta, um homem digno, mas, neste momento, sobretudo quando cita o

meu  nome,  sinto-me  na  obrigação  de  fazer  algumas  manifestações,  todas  elas

eivadas de respeito e de cordialidade. Entendo que a questão da revisão do pacto

federativo é algo  abraçado e,  certamente,  abarcado por  90% dos atores políticos

brasileiros,  independentemente  da  origem  partidária,  independentemente  da

ideologia.

Desejo  a  V.  Exa.  uma  conclusão  feliz  no  seu  pronunciamento  e  reafirmo  a

admiração  que  Dinis  Pinheiro  tem  por  V.  Exa.,  que,  realmente,  é  um  guerreiro

combativo e que está sempre pensando no próximo. Ficam registradas aqui essas

manifestações,  que  considero  importantes  e  que  poderão  trazer  algo  novo  na

manifestação de V. Exa. Desculpe-me da interrupção.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Presidente, pelo enriquecimento de nosso

debate.  É  evidente  que respeito  a  opinião  de  V.  Exa.  e  acho difícil  que também

tenhamos uma separação da nossa coloração partidária com o pensamento que se

expressa em relação a temas como esses. Sr. Presidente, V. Exa. tem evidentemente

suas opções políticas e ideológicas, as quais eu respeito.

O caso, por exemplo, do pacto federativo pode ser analisado apenas, como V. Exa.

tem  analisado,  de  forma mais  contundente,  sobre  a  relação  entre  a  União  e  os

Estados e entre a União e os Municípios.

Pediria a V. Exa. que refletisse também sobre a relação entre Estados e Municípios.

Nesse  caso,  a  concentração  ainda  é  maior:  85% para  o  Estado  e  15% para  os

Municípios.



2722
____________________________________________________________________________

Nessa questão, não se fala da repactuação entre Estado e Municípios. Eu fazia a

análise desse Orçamento.  Ao falarmos de pacto federativo, é necessário falarmos

também  do  pacto  federativo  entre  o  Estado  de  Minas  e  os  Municípios,  e  aí  o

constitucionalmente repassado está em torno apenas de 15%. Isso para não dizer

que os Municípios sofrem por não ter recursos para colocar gasolina nos carros das

Polícias Civil e Militar e que a Emater não tem um funcionamento adequado; sem

falar da crítica do que seria a função do Estado. Então, o Estado não tem funcionado

para os Municípios, e essa crítica, a Assembleia Legislativa nunca a fez. Ela nunca

manifestou esse desejo. Por isso, em primeiro lugar quero discordar desse ponto de

vista ou a vista que o Presidente faz de determinado ponto. Olham os Estados, a

União e os Municípios, mas é preciso olhar os Estados e os Municípios.

A segunda questão diz respeito à repactuação da dívida.  Também é necessário

fazer essa repactuação - sou a favor de repactuar a dívida. Não sou a favor é de

tentar  jogar  para  o  governo  federal,  especialmente  para  o  governo  do  PT,  a

responsabilidade pela tragédia em que se encontra o Estado de Minas Gerais e da

irresponsabilidade  de  um  acordo  feito  entre  o  PSDB  e  o  PSDB  no  passado.  As

dívidas contraídas agora - e a Assembleia Legislativa tem sinalizado favoravelmente

aos empréstimos - são sempre feitas em conformidade com uma taxa de juros e com

a realidade do Brasil. Não se faz, portanto, uma crítica ao que foi feito no passado.

Essa visão daria a compreensão... E é isso que critico na Assembleia Legislativa, pois

ela quer passar à sociedade que o grande problema de Minas é o fato de a União ter

uma posição  de  carrasco com  o  Estado,  especialmente  do  governo  do  PT.  Ora,

evidentemente que isso não é a realidade dos fatos. Mas é o cunho da propaganda

que a Assembleia Legislativa faz e que tem notadamente caráter político-ideológico.

Já falei dessa diferença ao Presidente, e várias vezes de público. Do meu ponto de

vista, essa interpretação não é correta.

Em uma questão, concordamos. De fato, a situação de Minas é periclitante. Como o

próprio  Presidente  disse,  a  situação  é  alarmante  e  de  estrangulamento,  por  isso

chegamos à conclusão de que Minas está quebrada. Foi o próprio Presidente que

disse que a situação é de estrangulamento da dívida. Isso leva à compreensão dessa

quebradeira  sem  responsabilidade,  especialmente  do  governo  do  PSDB.  Daí,
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sintetizo dizendo que Aécio quebrou Minas. Quando digo Aécio, refiro-me ao governo

Aécio Neves, à estratégia tucana desses governos que levou Minas Gerais a essa

situação de pré-falência.

Já termino. O Deputado Sargento Rodrigues está ansioso para que eu termine.

Terminarei  rapidamente,  mas  quero  dizer  que  o  orçamento  comprova  isso  neste

momento:  praticamente  todo  o  investimento  de  2013  será  feito  quase  que

exclusivamente de empréstimos, e o que cresceu em relação a investimento do caixa

do  Estado  foi  apenas  3%.  Todo  o  investimento  de  crescimento  virá  a  partir  de

empréstimos  feitos  ao governo federal,  àquele  que,  por  muitas  vezes,  a  base do

governo chama de governo carrasco da Presidente Dilma. Não. Não é assim. É o

governo bondoso, a mão caridosa da Presidenta Dilma que tão bem atende o Estado

de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado Hely  Tarqüínio)  -  Não há outros  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão. Vem à Mesa o requerimento do Deputado Rogério Correia

em  que  solicita  a  votação  destacada  das  Emendas  nºs  619  a  633  e  646.  A

Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Vem à Mesa o requerimento do Deputado Rogério Correia em

que solicita a votação em bloco das Emendas nºs 619 a 633 e 646. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas

e destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em  votação,  as  emendas  e  subemendas  com

parecer pela aprovação. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Subemendas nº 1

às Emendas nºs 14 a 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63, 79, 88 a 90, 95 a 99, 106, 114, 115,

242, 253, 275 a 277, 279 a 281, 289, 290, 301, 304, 305, 307 a 309, 312, 317 a 319,

339 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413, 415 a 417, 425, 432, 434, 439, 525 a

527, 535, 556, 557, 562, 565, 568 a 571, 576, 577, 580, 588 a 595, 598, 605, 606,

609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689, 691 e 692, ficam prejudicadas as

respectivas emendas. Em votação, as Emendas nºs 17, 19 a 24, 58, 59, 62, 64 a 66,
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100 a 105, 107 a 113, 254, 278, 302, 303, 371, 389, 390, 396 a 399, 433, 435 a 438,

440, 471 a 485, 607, 608, 635, 637, 638, 640 a 645, 647, 656, 658, 659, 670 a 675,

677, 679 a 685,  687,  688 e 690. As Deputadas e os  Deputados que as aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitadas.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de dizer

que solicitei  a  votação em bloco das emendas por  dois motivos:  primeiro, porque

todas dizem respeito à aplicação dos 25% da educação. Segundo, para facilitar o

trabalho dos nobres Deputados, pois  são 13 emendas.  Como elas têm o  mesmo

conteúdo, se fôssemos votar cada uma em separado, teríamos de fazer 13 votações

com 13 encaminhamentos que eu faria em relação a elas. Então,  peço a V.  Exa.

compreensão para votarmos em bloco, para que, assim, eu possa expor os motivos

dessas emendas.

Na verdade,  todas  as emendas são da bancada do Partido dos  Trabalhadores,

referentes à aplicação de 25% para a educação. No entanto, mais uma vez o governo

do Estado está prevendo não cumprir a Constituição em 2013. Na verdade, ele já não

cumpre a Constituição desde 2003, na época, com o Governador Aécio Neves - hoje,

Senador -, aquele que quebrou Minas. Tanto ele quanto o Governador Anastasia irão

considerar os 25% na educação. Atualmente temos feito uma aplicação em torno de

20,5%, em média, na educação. Isso dá um “déficit” de mais de R$7.500.000.000,00.

Este ano, o “déficit” será de R$365.000.000,00, caso seja aprovado da forma que o

governo enviou. Por isso, realizamos as emendas.

Queremos mostrar aos Deputados que essa emenda é viável. Não é uma emenda

fictícia,  uma  emenda  impossível.  Retiramos  da  reserva  de  contingência  um

determinado valor e aplicamos na educação da seguinte forma: R$100.000.000,00

para  manutenção  e  expansão  do  ensino  fundamental,  o  que  pode,  Deputadas  e

Deputados, ajudar e muito na manutenção das escolas, pois muitas delas encontram-

se em estado péssimo, apesar das propagandas do governo; R$100.000.000,00 para

o ensino fundamental de tempo integral. São poucas escolas de tempo integral. De

fato  elas  existem  em  grande  número  nas  propagandas,  porque  o  que  existe

realmente são poucas escolas de ensino de tempo integral. Por essa razão, estamos
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destinando  R$100.000.000,00;  os  outros  R$100.000.000,00,  para  manutenção  e

expansão do ensino médio. Por exemplo, o governo poderia fazer um planejamento

de escolas do Pronatec, mas não tem feito isso. Em nosso cálculo, as debilidades do

ensino médio também são enormes no Estado.  R$40.000.000,00 para a Uemg. É

pouco  recurso,  mas,  pelo  menos,  são  R$40.000.000,00  para  a  Uemg;

R$25.000.000,00 para a Unimontes, que está precisando muito. Os Deputados aqui

do Norte de Minas sabem disso. É pouquinho, mas já ajuda bastante.

Portanto,  essas  emendas  são  tiradas  da  reserva  de  contingência,  no  valor  de

R$365.000.000,00, para que possamos ajudar a fazer com que 25% da educação, de

fato, estejam no Orçamento.

Caso isso não aconteça, o Orçamento vai com a previsão do TAG, aquele TAG

inconstitucional, que retira verba da educação por meio de um acordo assinado entre

o Tribunal de Contas do Estado e o governo de Minas. O Ministério Público já entrou

com uma ação de inconstitucionalidade sobre  o TAG e ganhou a liminar,  que foi

derrubada. Mas ainda não foi visto o mérito,  que certamente ganharemos, porque

deixa  de  aplicar  25%.  O  governo  agora  confessa  que  não  está  aplicando  esse

percentual. Esperamos que o nosso Tribunal de Justiça ou, se for o caso, o STF não

deixem passar em branco. Uma hora o Estado precisará arcar com essa diferença.

Acho que estão apostando que isso vai demorar na Justiça e ficará para o próximo

governo,  que deverá  também  arcar  com  juros  de  dívida  e  com  o  endividamento

crescente que o Estado tem feito.

Para que isso  não aconteça,  peço aos Deputados  que votem favoravelmente  à

nossa emenda destacada para a educação. Aquele que votar favoravelmente a essa

emenda estará sendo a favor de mais recursos para a Unimontes, para a Uemg, para

o  ensino  médio  e  o  fundamental.  Peço,  então,  que  sejamos  favoráveis  a  esses

setores do ensino, que estão hoje debilitados em relação a suas necessidades.

Dilma está fazendo sua parte: a Presidente propõe que 100% - e aqui termino - dos

“royalties”  da  educação  vão,  por  meio  de  medida  provisória,  para  o  sistema

educacional de todo o Brasil, além da cota prevista na Constituição. Que o Estado de

Minas Gerais cumpra pelo menos a sua parte, pelo menos os 25% constitucionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas nºs 619 a 633 e 646. As Deputadas e

os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.471/2012

com as Emendas nºs 1 a 13, 25 a 39, 43 a 45, 47 a 57, 67 a 78, 80 a 87, 91 a 94, 116

a 118, 155, 191 a 241, 243 a 252, 255 a 274, 282, 284 a 288, 291 a 300, 306, 310,

311, 313 a 316, 320 a 338, 345 a 355, 357 a 370, 372 a 382, 385 a 388, 400 a 411,

414, 418 a 424, 426 a 431, 441 a 470, 486 a 524, 528 a 534, 536 a 555, 558 a 561,

563, 564, 566, 567, 572 a 575, 578, 579, 581 a 587, 596, 597, 599 a 604, 611 a 618,

649 a 655, 660 a 669, 676 e 693 a 804 e com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs

14 a 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63, 79, 88 a 90, 95 a 99, 106, 114, 115, 242, 253, 275 a

277, 279 a 281, 289, 290, 301, 304, 305, 307 a 309, 312, 317 a 319, 339 a 344, 356,

383, 384, 391 a 395, 412, 413, 415 a 417, 425, 432, 434, 439, 525 a 527, 535, 556,

557, 562, 565, 568 a 571, 576, 577, 580, 588 a 595, 598, 605, 606, 609, 610, 634,

636, 639, 648, 657, 678, 686, 689, 691 e 692. À Comissão de Redação.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Declarações de Voto

O Deputado Gilberto Abramo -  Que fique declarado o meu voto,  Sr.  Presidente,

favorável à emenda.

O Deputado Rogério Correia - Antes de declarar o voto, peço a V. Exa., já que não

pedimos verificação, que considere na ata a votação favorável a essa emenda por

todos os Deputados da Bancada do PT aqui presentes.

A Deputada  Liza  Prado  -  Quero  que  se  registre  meu  voto  favorável  a  essas

emendas do Deputado Rogério Correia. E quero ainda fazer uma declaração quanto

à  questão  do  Orçamento,  querido  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Preocupa-me  o

investimento das empresas estatais do Estado. De acordo com o Orçamento de 2012,

investiremos 20% a menos, o que me preocupa bastante, especificamente, Deputado

Bonifácio Mourão, no que se refere aos investimentos da Cemig. Todos temos um

carinho enorme pela Cemig, mas sabemos que ela cobra uma das tarifas mais caras
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deste país. Como se não bastasse a falta de investimento e menos 20%, quase 60%

do que está no Orçamento é dessa empresa. Imaginem a Copasa, a Copanor e as

outras. Percebemos que praticamente não se investiu para melhorar as condições de

vida  dos  trabalhadores.  Como  disse,  preocupam-me  muito  os  investimentos  da

Cemig,  porque,  Presidente,  sabemos  da  dificuldade  dos  trabalhadores,  que  até

estavam  na luta  para  tentar  um  acordo  com  a  empresa.  Infelizmente  não houve

sucesso nessa negociação. A preocupação é mandar recursos para os acionistas, é

não  permitir  que  os  acionistas  não  percam  seus  lucros,  é  enviar  as  divisas  da

empresa  para  o  exterior,  em  detrimento  do  investimento  nos  trabalhadores,  na

qualidade  do  nosso  serviço.  Preocupam-me  muito  os  apagões  que  estão

acontecendo, que ocorreram, recentemente, em seis Estados, deixando 211 cidades

no escuro. Como se não bastasse o “caladão” dos telefones, porque também faltam

investimentos nas empresas, agora há o apagão, que pode piorar. Percebemos que

os investimentos deixam a desejar. Quem sofre é o consumidor, que paga uma das

tarifas de energia mais caras deste país, e, ainda por cima, a concessionária Cemig

não  concordou  com  a  medida  provisória  do  governo  federal  e  a  intenção  da

Presidenta Dilma de outorgar as concessões, mas com reduções. Além disso, essas

reduções poderão diminuir os encargos setoriais, que, por sua vez, poderão incidir

sobre a conta de energia, colaborando para que o consumidor tenha um desconto e

uma redução na tarifa de energia mais consistente, que, no geral e em regra, pode

chegar, para os consumidores e para todos em geral, meu querido Mourão, a 20%. A

emenda que alguns propuseram para rever  o PIS e o Cofins  infelizmente não foi

aceita.  Isso poderia  baratear  mais  ainda os  encargos.  Sabemos dos  altos  custos

desses  encargos  para  as  empresas  e  quantos  impostos,  tanto  federais  quanto

estaduais, há na conta de energia, o que sobrecarrega sobremaneira a conta. Isso faz

com que o nosso povo, realmente, sofra com a falta de investimento. Portanto, votei

favoravelmente ao Orçamento. O governo tem o nosso voto de confiança. Temos aqui

pessoas  sérias,  como  o  Líder  Mourão,  em  quem  confio  muito.  Votei,  repito,

favoravelmente à peça orçamentária, mas não poderia deixar de externar a minha

grande preocupação com as empresas estatais, que precisam de investimentos. O

Orçamento de 2012 prevê para essas empresas 20% a menos de investimentos, o
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que me preocupa bastante, porque essa redução vem em detrimento dos serviços,

que podem cair,  ficar em péssima qualidade para os  trabalhadores, para o nosso

povo,  para  os  consumidores.  Há  preocupação  nossa  com  relação  à  energia.  Já

tivemos a situação de Bandeira do Sul, com um problema gravíssimo, onde morreram

várias pessoas. Disseram que uma fita magnética havia provocado aquele acidente

todo. Tanto eu, como o meu amigo Pompílio Canavez, o Deputado Elismar Prado, o

Deputado  Weliton  Prado  temos  preocupações  com  relação  a  isso.  Este  é  um

guerreiro, vem lutando anos e anos para que realmente haja uma redução na conta

de energia. Ele faz um trabalho sistemático para poder demonstrar, de forma técnica,

coerente,  o  que  nós  estamos  pagando  e  de  que  forma  se  dá  esse  processo.

Participou  de  muitas  audiências  públicas,  de  várias  das  quais  também  participei.

Constantemente declaro o meu voto dizendo que é uma luta incansável que estamos

travando para defender o consumidor e a consumidora mineiros. Percebemos que

todo consumidor do Brasil e as indústrias podem ter uma certa facilidade a partir de

2013,  no entanto,  realmente me preocupam os investimentos nas empresas,  pois

tivemos acidentes como em Bandeira do Sul e agora o apagão no Brasil inteiro. Eles

dizem que pode ter sido um raio na Usina de Itumbiara que causou os apagões. É

lamentável. Raios me partam se tiver de acreditar que o motivo dos apagões foi um

simples raio. Ninguém merece o sistema brasileiro ficar sujeito a apagão em função

de  raios.  É  por  falta  de  investimentos  mesmo  que  isso  acontece.  Preocupa-me

bastante  perceber  que  no  Orçamento  há  uma redução  drástica  de  20% para  as

empresas estatais justamente em investimento. Mas fica aqui o meu voto e a minha

crítica contundente em defesa das consumidoras e dos consumidores mineiros; mas

deixo o meu voto de confiança. Faço parte do time que torce para que as coisas

melhorem. Acredito  que esse posicionamento da  Presidenta Dilma trará facilidade

para as indústrias e para o povo mineiro. Lamento o posicionamento da Cemig, que

se preocupa somente em mandar divisas para seus acionistas e não investe no seu

trabalhador. Cada dia mais as empresas terceirizadas estão deixando de capacitar os

seus funcionários. Muitos morrem, deixando famílias e órfãos. Isso me preocupa, pois

podemos  ter  um  colapso  energético.  Portanto,  esse  é  o  meu  posicionamento.

Aproveito para desejar a todos um bom final de ano e um 2013 com muita luta, para
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que realmente possamos ter  a  redução da tarifa  de energia e qualidade de vida.

Vamos dar  um voto de  confiança para que esses posicionamentos da Presidenta

Dilma e o Orçamento aprovado, o qual o Governador enviou a esta Casa, possam

realmente trazer benefícios para o nosso povo. Muito obrigada.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Hely Tarqüínio, que preside esta reunião,

Deputadas e Deputados desta Casa, realmente votei favoravelmente ao projeto de

Orçamento,  participando  das  discussões.  Tivemos  parlamentares  que  fizeram

análises, como o Deputado Rogério Correia, que é o nosso Líder, mas queria expor

algumas questões. O aumento do investimento na área social debito,  em parte, à

grande colaboração desta Casa. Aqui,  realizamos vários debates e procedemos à

revisão  do  PPAG,  o  que  tem  contribuído  para  a  reflexão  e  permitido  que  os

movimentos sociais participem e façam sugestões de mudanças, para que a área

social tenha mais recursos. Também o Deputado André Quintão fez aqui um amplo

debate  e  uma análise  do  PPAG,  processo que coordena junto  às  Comissões  de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  de  Participação  Popular;  e  o  relator,  o

Deputado Gustavo Perrella, debruçou-se no Orçamento para fazer seu relatório. Mas

gostaria de abordar duas questões específicas nesse projeto. A primeira refere-se aos

12% para  a  saúde.  Considero  uma vitória  para  o  povo  mineiro  garantir  o  que a

legislação exige. Isso também se deve a uma ampla discussão travada nesta Casa e

ao movimento pelo  qual  cobramos do governo que,  ainda que não o faça agora,

caminhe para os 10% de investimentos na saúde, cumprindo a proposta da Emenda

nº 29. Mesmo dando todo o apoio ao governo federal e à Presidenta Dilma, que tem

se preocupado realmente com a área social, sobretudo com a educação, assinamos

essa emenda, porque consideramos que isso é uma necessidade e vai até ajudar a

própria Presidente a investir verdadeiramente os 10% na saúde. Esperamos que ela

envie a proposta à Câmara dos Deputados e que ela seja aprovada. Quanto ao fato

de o governo do Estado acatar o que a lei exige, os 12%, isso de fato vai dar grande

contribuição à saúde. Mais uma vez, digo que também nesse ponto esta Casa deu

uma grande contribuição. A bancada da Oposição fez uma discussão, quase diária,

dessa situação, cobrando os 12%. Certamente, também a bancada da Situação deu a

sua contribuição, mas, no caso dos 12%, foi principalmente a Oposição que contribuiu
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para que isso acontecesse, realizando permanentemente essa discussão. Quanto à

educação, quero lembrar que sou professora aposentada e trabalhei por 25 anos na

rede federal.  Quero  ponderar  aqui,  como já fiz  várias  vezes  na  tribuna,  que não

podemos aceitar um investimento menor do que 25% nessa área, até porque isso é

norma federal e temos de cumpri-la. Que se corte em qualquer outro setor, que se

corte onde o governo achar que deve, mas temos de garantir os 25% da educação.

Em primeiro lugar, porque essa exigência é constitucional. Em segundo lugar, porque

é  investindo  na  educação  que  teremos  uma  sociedade  com  desenvolvimento

econômico e sustentável, com geração e distribuição de renda e com qualidade de

vida. Então, temos de continuar exigindo que os 25% da educação sejam garantidos.

Encerrando, é por essa razão que apoiamos a Presidenta Dilma, como acredito que

toda esta Casa vai fazer, quanto à ideia de que todos os recursos dos “royalties”, a

partir de agora, sejam destinados à educação. Esse é o nosso pensamento e a nossa

proposta, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Obrigada.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Agradeço  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  a

gentileza de ceder o lugar, mas quero começar as minhas palavras repetindo Voltaire:

defendo até o  minuto o seu direito  de dizer,  Deputados Rogério Correia,  Ulysses

Gomes e outros, mas não concordo um minuto sequer com o que V. Exas. disseram.

Nesses termos e aproveitando o alto nível dos debates que estamos fazendo, anotei,

Deputado Rogério Correia, para não interrompê-lo, algumas coisas que V. Exa. falou

e que eu gostaria de comentar. V. Exa. falou, por exemplo, na redução de juros feita

pela Presidenta Dilma, mas por que ela não reduz os juros da dívida pública de Minas

Gerais, que, somando a correção pelo IGP-DI com os juros, está pagando uma média

de 12% a 13%? Isso representa um pagamento de cerca de 4 bilhões anuais, 350

milhões por mês. E isso não é só com Minas, é com o Brasil inteiro. Por que ela não

reduz? V. Exa. pode perguntar assim: “Por que o Fernando Henrique não fez e outros

não fizeram?” Então, não podemos dizer que em Minas Gerais foi Aécio Neves, que

foi Anastasia, conforme V. Exa. fala, que o Aécio quebrou Minas. Não podemos partir

daí, então vamos dizer que foi a Presidenta Dilma que quebrou o Brasil, porque é a

situação dos 27 Estados brasileiros e de 95% dos Municípios brasileiros. Veja V. Exa.,

em 1998, quando foi feito o contrato da dívida dos Estados, não só de Minas, os juros
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eram de 18%. Os juros praticados hoje são em torno de 4%. Por que ela não reduz

na mesma proporção a dívida pública  de Minas Gerais?  Aí  reduziria  para  2%.  A

primeira coisa a dizer seria isso. Quando V. Exa. fala na Medida Provisória 579, que

reduz a taxa de energia, quero recordar o “Bom dia, Brasil” da TV Globo hoje, que

lembra que 45% dos impostos na conta de luz, na conta de energia, são da União.

Foi a Rede Globo que fez hoje, no “Bom dia, Brasil”, esta declaração, esta afirmação:

45% são impostos da União. Eram 11 impostos ao todo, a União tirou 2 menores e

ficou com 9. Se ela quer reduzir efetivamente a conta de energia para os contribuintes

de modo geral, então que ela reduza os seus impostos. Ela arrecada 45% da conta

de energia, e não sou eu quem está falando: a Rede Globo, no “Bom dia, Brasil” de

hoje falou exatamente do jeito que estou repetindo aqui. Quando V. Exa. fala que o

Estado transfere só 15% aos Municípios, V. Exa. fala no pacto federativo do Estado,

mas V. Exa. está se esquecendo, Deputado Rogério Correia, de que a arrecadação

da  União  é  disparadamente  a  maior,  conforme ponderou  o  Presidente,  Deputado

Dinis Pinheiro. A arrecadação fica com o Imposto de Renda, fica com o IPI e assim

por diante. Além da arrecadação, corta a participação de Estados e Municípios em

inúmeros outros impostos que seriam compartilhados; e a União corta. Então, o que

se fala  é  que  o  bolo  da  receita  está  concentrado nas  mãos  do  governo federal.

Portanto, é preciso haver uma distribuição mais justa com os Estados; 27 Estados e

5.500 Municípios brasileiros. Quando V. Exa. fala no crescimento de empréstimo, que

é maior,  que Minas está quebrada,  então  V.  Exa.  deveria dizer  que praticamente

todos  os  Municípios  brasileiros  também  estão  quebrados.  Por  quê?  Porque

Municípios, por exemplo, que têm de gastar 25% com a educação mais 15% com a

saúde, e gastam em média 20%, só por aí já está em 45%; e gastam, em média, 50%

com a folha de pagamento, já são 95%, e os outros 5% são gastos com o quê? Com

a limpeza da cidade, por exemplo, com a limpeza pública. Aí não sobra nada. O que

está acontecendo? Estados e todos os Municípios brasileiros, praticamente,  estão

com pires na mão à frente do governo federal, que está com o bolo da arrecadação e

está  distribuindo de forma totalmente  injusta.  Já estou finalizando,  Sr.  Presidente.

Quando  V.  Exa.  fala,  Deputado  Rogério  Correia,  que  é  preciso  cumprir  o  TAG,

queremos mostrar para V. Exa., para todos os Deputados e para o público que nos
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assiste pela televisão, que o TAG está sendo cumprido. Sobre o TAG, disse aqui o

Deputado Rogério Correia que o Ministério  Público ganhou em primeira instância,

mas perdeu em segunda instância. Vale dizer que até agora o TAG declarado pela

Justiça não é inconstitucional; é constitucional. Porque, na realidade, o Tribunal de

Justiça reformou a decisão de primeira instância, permanecendo a continuidade da

validade do TAG. E o TAG fala o seguinte: em 2012, o Estado teria de gastar 22,8%

na educação; em 2013, 23,91%. Ora, o Orçamento que acabamos de votar mostra

que o Estado gastará 23,96%, quer dizer, quantidade superior ao previsto no TAG; e,

em 2014, 25%. Repito: o TAG está validado pela Justiça, então o Estado está agindo

rigorosamente de acordo com a lei e com o Tribunal de Justiça. Eu gostaria de usar

este microfone, terminando as minhas palavras, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs.  Deputados,  para  agradecer  a  todos  os  Deputados  o  trabalho  realizado  aqui

durante todo este ano, pela contribuição que deram para elevar o nível de debates

nesta Casa; ao Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e a toda a Mesa da Assembleia,

pelos  inúmeros trabalhos realizados de projeção da imagem dos Deputados e da

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  A exemplo  do  trabalho  feito  na  dívida

pública, na erradicação da miséria, na coleta de assinaturas para a emenda à saúde,

fazendo com que o governo federal venha a destinar 10% da sua arrecadação para a

saúde. E assim grandes trabalhos realizados pela Assembleia de Minas, nas viagens

feitas pelos Deputados pelo interior de Minas e pelo Brasil, levando a melhor imagem

da Assembleia de Minas Gerais. Então queremos, neste microfone, agradecer a todos

os  Deputados  da  base,  a  todos  os  companheiros,  o  esforço  permanente  pela

aprovação de projetos de grande importância, não para o governo Anastasia, que é

sem dúvida um grande governo, mas sobretudo para a melhoria de qualidade de vida

do povo do nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos Líderes com

assento nesta Casa, acordam seja o Projeto de Lei nº 3.453/2012 retirado da pauta

desta reunião.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 19 de dezembro de 2012.

Hely Tarqüínio, no exercício da Presidência.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os Pareceres de Redação Final  dos Projetos  de Lei  nºs 596 e 2.325/2011 e

2.811, 3.088, 3.472 e 3.471/2012. (À sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiramente

gostaria  de declarar meu voto favorável  ao  Projeto de Lei  nº  3.471,  que trata do

Orçamento Fiscal. Estamos aqui para falar da nossa alegria, Sr. Presidente. Quero

agradecer a todos os Deputados e a todas as Deputadas desta Casa, bem como a

todos os servidores do Poder  Legislativo,  que,  de forma brilhante,  vem ajudando,

auxiliando  os  parlamentares  desta  Casa.  Nessa  declaração  de  voto  referente  ao

Projeto de Lei nº 3.471, que trata do Orçamento Fiscal, gostaria, Sr. Presidente, de

fazer um balanço parlamentar deste ano. Graças a Deus, graças ao grande arquiteto

do  universo,  Deputado  Zé  Maia,  chegamos  ao  final  deste  ano  com  saúde,

participando  dos  debates,  ajudando  a  aprovar  projetos  importantes  nesta  Casa.

Posicionamo-nos contra algumas proposições, mas, no cômputo geral, participamos

da  aprovação  de  todas  elas  em  2012.  É  com  muita  alegria,  Deputado  Rogério

Correia, que anunciamos a aprovação da 35ª lei. São 35 leis aprovadas em 14 anos

de mandato. Por outro lado, com relação às nossas participações nas Comissões,

foram  69  manifestações  de  aplauso  individuais  de  autoria  deste  Deputado  e  13

conjuntas,  totalizando  82  manifestações.  Dessas  manifestações  de  aplauso,

conseguimos indicar 659 policiais militares, 55 policiais civis, 47 policiais federais e 19

servidores  públicos  e  autoridades  para  recebê-las;  totalizando,  780  pessoas

receberam moção de aplauso de iniciativa deste Deputado durante o ano de 2012.

Foram 27 audiências públicas promovidas a requerimento deste Deputado e 11 de

forma conjunta, num total de 38 audiências públicas propostas e realizadas por este

Deputado  em  2012.  Foram  33  pronunciamentos  feitos  na  tribuna  deste  Plenário.
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Foram 13 projetos de lei apresentados, sendo 4, neste ano, transformados em leis

ordinárias. Portanto, Sr. Presidente, foi um total de 113 requerimentos individuais e

103  conjuntos,  ou  seja,  216  requerimentos  apresentados  por  este  Deputado;  63

requerimentos  de  audiência  pública  individuais  e  27  conjuntos,  totalizando  90

audiências  públicas  solicitadas  por  este  Deputado.  Num  total  de  35  audiências

realizadas, 18 foram feitas pela Comissão de Direitos Humanos e 13 pela Comissão

de Segurança Pública. Então, é com muito orgulho, Sr. Presidente, que fazemos um

balanço extremamente positivo de 2012, do mandato que exercemos. É óbvio que

não poderíamos, Presidente Hely Tarqüínio, realizar um mandato tão produtivo, tão

propositivo,  se  não  fosse  o  conjunto  de  servidores  desta  Casa,  se  não  fosse  o

conjunto dos servidores efetivos que nos assessoram da Mesa, da Taquigrafia,  da

nossa Assessoria de Imprensa, da área de comunicação - da TV, da rádio e da mídia

impressa  -,  das  comissões,  além  dos  consultores.  Ou  seja,  são  inúmeros  os

servidores, como os que estão na cantina - os garçons chefiados pelo nosso amigo,

companheiro, o Zezé, que é chefe dos garçons da nossa Casa. Então, é um conjunto

de  servidores,  que  nos  ajuda  no  dia  a  dia  para  que  o  Deputado  tenha  um

desempenho melhor. É óbvio que não poderia deixar de agradecer também aos 21

assessores comprometidos que compõem o meu gabinete. Certamente, todos vêm

ombreando com este Deputado, fazendo com que ele percorra diversos Municípios

no Estado de Minas Gerais. Apenas neste ano, foram mais de 50 Municípios visitados

por  este Deputado, espalhados em todas as regiões do Estado, fazendo reuniões

com policiais  civis  e militares,  bombeiros,  agentes do  sistema prisional,  Prefeitos,

Vereadores,  lideranças  comunitárias  e,  obviamente,  motoristas  e  coordenadores

políticos. Enfim, temos todo um conjunto de assessores na Assessoria Jurídica, no

atendimento, na Assessoria de Imprensa, na Chefia de Gabinete, como as secretárias

que  nos  auxiliam,  dando-nos  o  apoio  político  e  no  processo  legislativo.  É  muito

importante  destacarmos,  Sr.  Presidente,  o  apoio  que  recebemos  e  dizermos  que

nossa produção legislativa nesta Casa é cercada de um conjunto de servidores, ora

efetivos,  ora  comissionados,  ou  seja,  aqueles  que  são  contratados  pelo  nosso

gabinete. Faço aqui um balanço extremamente positivo, dizendo ao eleitor de Minas

Gerais, ao cidadão mineiro, que este Deputado, apenas neste ano, foi autor de quatro
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leis, duas delas na área de defesa do consumidor. Sou autor da Lei nº 20.334, de

1º/8/2012, que dispõe sobre a forma de entrega de produtos e serviços em domicílio,

marcando o chamado turno certo. Na hora de comprar um produto ou estabelecer

uma  prestação  de  serviço,  o  cidadão  vai  marcar  o  turno  de  atendimento  pela

empresa. É a Lei nº 20.334, de minha autoria. Portanto, são leis boas, as quais o

cidadão  espera  que  estejamos  aqui  aprovando.  Quero  encerrar  a  minha  fala,

agradecendo  ao  conjunto  de  Deputados  da  minha  bancada,  porque  estamos

encerrando  o  biênio  na  Liderança  do PDT.  Para  o  próximo biênio,  o  competente

Deputado Carlos  Pimenta,  que é  médico,  veio  representando a  região  Norte,  ex-

Secretário  de Estado por  duas vezes,  assumirá a liderança da Bancada do PDT.

Cumprimento o Deputado Alencar da Silveira Jr., que foi reconduzido, por indicação

da  nossa  Bancada,  à  3ª-Secretaria  da  Mesa  da  Assembleia.  No  próximo  ano,

estamos nos colocando à disposição da Bancada para retornar à Presidência de uma

comissão permanente desta Casa, e obviamente continuar a contribuir. Então, faço

um balanço extremamente positivo. Quero agradecer aos meus pares da Comissão

por terem me conduzido à condição de Líder do PDT nesta Casa por dois anos. Por

último, como é costume deste Deputado, não poderia deixar de encerrar, dizendo que

apresentei hoje, às 17h37min, protocolado pela assessora Beatriz, um projeto de lei

que vem disciplinar a elaboração e o registro de projeto de segurança para instalação

de caixas eletrônicos com função de dispensação de papel moeda. Ou seja, os caixas

eletrônicos  estão  sendo  instalados  em  supermercados,  padarias,  drogarias,  sem

nenhum  critério,  sem  zelar  pela  segurança  do  cidadão,  do  transeunte  e  dos

funcionários. Portanto, esse é o último projeto que protocolei no ano de 2012. Tenho a

certeza de que teremos o apoio dos nossos pares nesta Casa. Quero dizer ao meu

futuro Líder de Bancada,  Deputado Carlos Pimenta,  Deputado sério,  transparente,

combativo,  grande  companheiro,  ex-Secretário  de  Estado  por  duas  vezes,  que

teremos uma imensa alegria em tê-lo novamente na Liderança do partido. Sei  da

competência  de  V.  Exa.,  e  estaremos  novamente  ombreando  com  V.  Exa.  e  o

Deputado Alencar da Silveira Jr., já que ele foi reconduzido ao cargo na Mesa. Quero

aproveitar para pedir a Deus que continue nos iluminando, que nos dê muita saúde,

que  certamente  possa  abençoar  o  nosso  Parlamento,  para  que  continue  sendo
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motivo de muito  orgulho  para o  cidadão mineiro.  Que continue a  ser  o  poder  do

cidadão. Quero desejar a todos os Deputados e Deputadas, a todos os servidores

desta Casa, um feliz Natal, e que Deus nos permita ter em 2013 um ano melhor, um

ano com muito mais energia e trabalho para podermos ofertar ao cidadão mineiro.

Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe!

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Caro  Presidente,  decano  desta  Casa,  meu

querido amigo Dr. Hely, que preside a nossa última reunião, quero saudar V. Exa. e

nossos caríssimos parlamentares, nossas Deputadas, nossos assessores, todos os

que participam ativamente do Plenário da Casa. Quero saudar V. Exa., assim como

todos  os  nossos  caríssimos  parlamentares,  as  nossas  Deputadas,  os  nossos

assessores, todos os que participam ativamente do Plenário da Casa. Saúdo,  em

primeira mão, o meu querido amigo, nosso Líder, Bonifácio Mourão, pelo qual temos

profundo respeito e admiração. Parabenizo-o à frente desse bloco, da mesma forma

que  o  nosso  Deputado  Lafayette  de  Andrada.  Minhas  derradeiras  palavras,  Sr.

Presidente, nesta última reunião legislativa, são de agradecimento a Deus por poder

compartilhar vários projetos em defesa de nosso povo, de nossa gente. Honra-me

sobremaneira cumprir meu quarto mandato, estar como Vice-Presidente da Comissão

de  Turismo,  Indústria  e  Comércio,  além  de  ser  membro  efetivo  da  Comissão  de

Segurança Pública. Mais um ano se finda. Vêm as esperanças para um novo ano de

trabalho, de dedicação, de interesses voltados particularmente para a minha querida

Ouro Fino e para toda a nossa região sul-mineira, a qual sempre pudemos, do alto

desta tribuna, defender com denodo, com garra. Defendemos os interesses do nosso

povo, de nossa gente. Estamos encerrando mais este ano de muito trabalho virtuoso.

Na grandeza deste Plenário, em conversa plural, por meio de seus pronunciamentos,

Deputados e Deputadas sempre buscaram a convergência dos ideais, dos projetos,

das ideias e das defesas que aqui fizeram. É necessário destacar que nossa Casa,

sem dúvida alguma, honra toda a Federação. Aqui vêm buscar o conhecimento, vêm

buscar o modo de cuidar, de fazer e de respeitar a Constituição de nosso Estado. Foi

ela o palco de muitas visitas, caríssimo Líder, Deputado Bonifácio Mourão, de tantos

e tantos  Deputados  e  comitivas.  Nosso Parlamento  teve  o  prazer  de recepcionar

Deputados de vários Estados, de tantas paragens, que aqui vieram conhecer de perto
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o bom funcionamento, a excelência do trabalho que aqui é desempenhado, sob a

batuta  de  nosso Presidente,  Dinis  Pinheiro.  Quero,  neste  momento  final,  abraçar

todos vocês. Ao abraçá-los, quero manifestar a minha satisfação pela convivência

harmoniosa e respeitosa, sempre na procura de realizar ações proativas em favor do

povo de Minas, do povo da nossa região. Voltando ao Orçamento que acabamos de

votar, quero agradecer muito ao relator, Deputado Zé Maia, por ter acolhido nossas

emendas, voltadas aos interesses de Minas Gerais, à minha querida Ouro Fino, à

Santa Casa, ao acostamento da nossa Rodovia 290. Também buscamos recursos,

garantidos  no  Orçamento,  para  a  construção  de  um  centro  de  convenção  no

Município de Pouso Alegre, fato já manifestado pelo próprio Governador do Estado.

Conseguimos  também  destacar  uma  emenda  para  aquisição  de  veículos  para

atender à violência contra a mulher,  numa pretensão discutida pela Comissão, da

qual tive a honra de postular ser Presidente. Nossa relatora, Deputada Luzia Ferreira,

fez um excelente trabalho. Finalmente, encerrando, Sr. Presidente, quero dizer que

ontem tivemos outro projeto aprovado por esta Casa, à qual quero agradecer. Temos

agora o Polo Fruticultor de Morango. Ontem foi aprovado o projeto em segundo turno.

Com  isso,  teremos  geração  de  emprego  e  a  certificação  de  toda  a  lavoura  do

morango. Hoje 95% do Sul de Minas fornece para todo o Brasil. Com tantos e tantos

outros projetos, fico feliz que o objetivo maior do parlamentar seja fazer as coisas

com altivez, com transparência, com ética e com respeito. Esta Casa, com certeza,

tem nos dado uma demonstração inequívoca de seriedade e de eficiência, por parte

dos nossos parlamentares, por parte daqueles que trabalham nesta Casa, o seleto

corpo de consultores e servidores, que tem nos movido de uma forma muito ativa.

Quero agradecer à minha família - Dalvinha, Lucas, Felipe -, aos meus assessores de

Gabinete daqui de Belo Horizonte e também de Ouro Fino e a todos os que puderam,

ao longo deste ano, nos acompanhar. Neste momento estamos encerrando. Quero

finalmente desejar a você, meu amigo, minha amiga, votos de um feliz Natal. Aos

nossos caríssimos Deputados, desejo que o Natal seja de paz, de amor, de felicidade

e que tenhamos um ano cheio de realizações, de saúde e de paz para cada família.

Com certeza, no ano que vem voltaremos com a mesma disposição e com Deus no

coração, abençoando todas as nossas famílias. Muito obrigado e feliz Natal a todos, a
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todos os servidores desta Casa indistintamente e ao povo de Minas Gerais. Fiquem

com Deus. Desejo-lhes um Natal repleto de realizações e um Ano-Novo muito feliz.

Muito obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Boa noite, Presidente Hely Tarqüínio; boa noite,

Deputadas, Deputados e todos os que nos assistem pela TV Assembleia. Também

gostaria de fazer aqui algumas considerações a respeito do ano que vivemos, de tudo

que juntos aqui vivemos. Foi um ano bastante profícuo, de muito trabalho e de muitas

realizações. Realmente, trabalhamos muito, não só aqui no Parlamento, mas também

nas  nossas  regiões,  seja  por  meio  das  visitas  que  fizemos  às  nossas  bases,  às

Prefeituras, às Câmaras, às entidade, aos hospitais, seja por meio das audiências

públicas. A Deputada Liza Prado falou, há pouco, das audiências públicas, com as

quais  andamos  no  Estado  inteiro;  elas  têm  uma  grande  credibilidade.  Há  duas

semanas,  coordenei  duas  audiências  públicas,  que  foram  importantíssimas,  que

tiveram a presença muito forte dos moradores das cidades por onde passamos. Os

moradores e o povo de Minas confiam muito na Assembleia e sabem que estamos

buscando  soluções  para  o  desenvolvimento  do  Estado,  para  os  seus  graves

problemas.  Quero  neste  momento  agradecer  à  minha  equipe,  a  todos  os  que

trabalham no meu gabinete, a todos que trabalham comigo no meu mandato, que me

ajudam a levar o trabalho para todo o Estado, especialmente para a região do Lago

de Furnas, a região da minha cidade, Alfenas, e também para a minha cidade natal,

São João del-Rei,  onde tenho participado bastante. Quero parabenizar e fazer um

agradecimento muito especial a todos os funcionários da Assembleia, a todos que

trabalham aqui, que nos esperam até altas horas nas nossas discussões, mesmo as

que não são televisionadas, mas que acontecem o tempo todo por toda a Assembleia.

Trabalhamos e trabalhamos muito. Isso é preciso ser dito de uma forma veemente.

Temos uma disposição de trabalho muito grande,  e creio  que em 2013 não será

diferente, talvez trabalharemos ainda mais. Parabenizo todos os Líderes; todas as

Comissões pelos importantes trabalhos realizados e que continuarão no próximo ano;

nossos companheiros; o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro pela forma tranquila e

segura  como  tem  conduzido  os  trabalhos  nesta  Assembleia,  tanto  é  que  foi

reconduzido  ao  cargo,  de  forma  unânime.  Parabenizo  também o  Líder  da  nossa
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Bancada, Deputado Rogério Correia, pela postura firme e corajosa, sempre na defesa

dos interesses dos trabalhadores e dos cidadãos. Também quero dizer  que tenho

uma preocupação  com  o  Orçamento  que  aprovamos  hoje.  Preocupo-me com  os

Comitês de Bacias, com o cumprimento do fundo ambiental, o Fhidro, e também com

o cumprimento do Orçamento no que diz respeito ao repasse de recursos para a luta

dos  Comitês  de  Bacias,  que  são  fundamentais  e  importantíssimos,  para  que

possamos um dia, quem sabe, em um futuro não tão distante, voltar a ter rios limpos,

onde se possa nadar e pescar em qualquer trecho de água deste Estado. Por isso é

importante  que  o  governo  cumpra  o  Orçamento,  especialmente  no  tocante  às

questões  ambientais.  A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  falou  da  educação,  outros

Deputados falaram do cumprimento do Orçamento na saúde,  e eu quero falar  da

questão ambiental. É preciso cumprir o Orçamento. É preciso que especialmente os

Comitês de Bacias tenham recursos para organizar e levar a sua luta, estabelecendo

um  trabalho  de  preservação  e  recuperação  das  nascentes  e  dos  rios.  É  preciso

saneamento  e  tratamento  dos  esgotos,  resolver  os  aterros  sanitários  no  nosso

Estado. Sem Orçamento, como vamos governar? O Orçamento é a principal peça do

governo. Sem ele não há como governar. Então, hoje, de forma coesa, aprovamos o

Orçamento.  Fico  muito  feliz  em  ter  participado  desse  momento.  Parabenizo  o

Deputado Hely Tarqüínio pela condução dos trabalhos hoje. Agradeço e desejo um

feliz Natal e um excelente 2013 a todos. Obrigado.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Caro,  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio;  Srs.

Deputados;  Deputada  Liza  Prado;  competentes  funcionários  da  Assembleia

Legislativa; senhoras e senhores; Sr. Presidente, quero dividir a minha fala em pelo

menos três tópicos importantes. O primeiro deles é agradecer a Deus por ter me dado

a oportunidade da vida e das conquistas e, a mais importante delas na vida política,

foi  ter  chegado  a  esta  Casa.  E,  se  agradeço  à  vida,  agradeço  à  minha  querida

mamãe, que está em Campo Belo, com a família, em tratamento. Tenho certeza de

que a sua alegria é incomensurável, mas sei medir a sua satisfação pelo exemplo,

pela  fibra  e  pela  criação  que  nos  deu.  Quero  dizer  que,  se  Deus  me  fizesse

novamente,  em outra vida,  queria  novamente,  com muito  orgulho,  ser  filho  da  D.

Luzia, que me deu talvez a maior riqueza: a instrução e a perseverança. Portanto,
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quero dividir com ela este momento de mais um fechamento de trabalho nesta Casa

Legislativa. À minha querida mamãe e à família o meu beijo e o meu muito obrigado.

Quero dividir  com os meus colegas de Parlamento, em especial  com o Deputado

Bonifácio Mourão, a indicação do meu nome em uma pesquisa feita pelo jornal “O

Tempo”.  O jornal  perguntou qual  o Deputado que mais  participa e que é atuante.

Quero  dizer  que  temos  um  conjunto  de  ações  e  acredito  que  a  Casa  tem

correspondido às expectativas de Minas Gerais. Fiquei muito feliz pelos nobres pares

indicarem meu nome, mas quero dizer que essa felicidade só foi possível porque o

Deputado  Bonifácio  Mourão,  Líder  do  Governo,  fez  o  convite  e  me  deu  a

oportunidade de me somar a ele na Liderança do Bloco Transparência e Resultado,

na qualidade de Vice-Líder. Tenho tentado corresponder a essa confiança com muito

trabalho e dinamismo. Tudo o que está acontecendo é porque o Líder do Governo é

este Deputado. Como já disseram aqui hoje, o Governador Anastasia também serviu

em seu gabinete e fico muito honrado por receber a missão de ser um dos Vice-

Líderes  do  Bloco  e  quero  dividir  com  V.  Exa.,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  essa

indicação do meu nome, que advém da sua compreensão e confiança. Portanto, é

hora de agradecer também a V. Exa. essa oportunidade que me foi dada. O estímulo

que V. Exa. nos dá, a forma educada e simples como trabalha motiva-nos a produzir

cada vez mais. O que fui é um espelho, reflexo do que V. Exa. é para nós, como Líder

do Governo,  como pessoa capaz.  O jornal  me perguntou,  e indiquei  o seu nome

dizendo  que,  a  exemplo  de  outros  Deputados,  V.  Exa.  vota  com  capacidade,

conhecimento  e  entendimento,  participa  efetivamente  dos  debates,  engrandece  o

Parlamento. Essa foi a compreensão do meu voto e da minha indicação. Quero dizer

a  toda  Minas  Gerais  que  nós,  desta  Casa,  debatemos,  discutimos.  A  palavra

“parlamento”, do francês “parler”, significa debater, discutir. Às vezes, alteramos um

pouco os debates,  mas, ao findar o ano de 2012,  Deputados Bonifácio Mourão e

Carlos Pimenta, quero dizer que não existem vencidos nem vencedores nesta Casa.

Aqui,  não.  Acho  que o  grande vencedor  é  o Estado de Minas  Gerais.  Todos me

ouviram  defendendo,  com  muito  orgulho,  o  governo  do  Estado,  assim  como  a

Oposição defendeu suas ideias. Esse é o debate que nos conduz ao melhor caminho.

Temos de valorizar a Oposição, porque ela é importante para o Parlamento, deve ser



2741
____________________________________________________________________________

ouvida, ter o seu espaço. Cumprimento os seus Líderes. Aqui estavam o Deputado

Pompílio  Canavez,  Líder  da  Minoria,  ausente  neste  momento.  Na  pessoa  do

Deputado  Elismar  Prado,  saúdo  toda  a  Oposição.  Este  foi  um  ano  de  muitas

conquistas. Que o debate possa acontecer de forma mais forte, altiva, pois quem

ganha é Minas Gerais. Para terminar, quero registrar que, no dia 17 de dezembro, foi

o  aniversário  da  emancipação político-administrativa  de Candeias,  Município onde

sou majoritário, ao lado do Deputado Dilzon Melo. Candeias completou 74 anos de

existência, é uma cidade nova, muito produtiva na zona rural e muito querida. Sua

gente  sabe  receber  os  visitantes.  O  nosso  trabalho  é  por  Minas.  Parabéns,

Governador Anastasia, parabéns Srs. Secretários e Sras. Secretárias de Estado. É

com esse trabalho do governo e com a união desta Casa que mais uma vez Minas

ganha  um  prêmio  importante,  sendo  reconhecida  como  o  Estado  de  maior

capacidade e confiabilidade para se investir. A todos os mineiros de nascimento e de

adoção, desejo um feliz Natal, um ótimo 2013. Continuem contando com o trabalho

vigoroso desta Casa Legislativa. Meu abraço a todos. Muito obrigado, Presidente.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da TV Assembleia,  venho a esta tribuna para manifestar  a nossa

satisfação de  estar  encerrando mais  um ano  com  paz,  saúde,  trabalho  e  muitas

realizações.  Temos  de  comemorar,  porque  hoje  o  Governador  Antonio  Anastasia

sancionou  o  nosso  projeto  de  lei,  de  minha  autoria  e  aprovado  por  todos  os

Deputados desta Casa, sobre o incentivo à produção do queijo de minas artesanal.

Esse queijo existe há mais de 300 anos em Minas Gerais, mas é contraditório, porque

ele é produzido em Minas por mais de 30 mil produtores, sendo que apenas 160, 180

estão  na  legalidade.  A grande  maioria  está  na  clandestinidade,  pois  temos  uma

legislação  impossível  de  ser  cumprida.  Você  consegue  produzir  um  queijo  de

qualidade em sua própria cozinha, Deputado Carlos Pimenta. Basta ter  uma água

limpa, uma pia limpinha, costumes limpos, um leite de qualidade retirado com higiene,

assepsia da mama da vaca e uma vaca de qualidade, bem tratada, para você fazer

um queijo com qualidade. Porém a legislação fazia com que se tornasse impossível

um  produtor  ter  uma  condição  financeira  para  possuir  aquela  agroindústria  ali  à

disposição, uma queijaria dentro da legislação sanitária. No entanto, agora, com a
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nova legislação que aprovamos aqui  hoje, conseguimos simplificar  as  instalações,

buscar educação, orientação ao produtor, fiscalização educativa - e não a punitiva -,

de forma que agora qualquer pequeno produtor de queijo e de leite poderá ter um

queijo e um leite de qualidade, desde que queira, pois terá acesso à informação, ao

apoio, à orientação, à tecnologia e também a recurso financeiro. No PPAG aprovamos

R$900.000,00 para iniciar o apoio ao projeto Queijo Minas Artesanal. Esse projeto

também democratiza o setor,  porque agora o queijo  cabacinha estará classificado

como queijo artesanal, assim como o requeijão, o queijo curado e o meia-cura. Essa

medida será um avanço e fará com que muitos e muitos desses 30 mil produtores

cheguem inseridos no mercado aptos a produzir e a comercializar o seu queijo dentro

do  Estado,  e  não  na  clandestinidade.  É  uma  pena  que  ainda  não  possamos

comercializar  esse  queijo  artesanal  legalmente  fora  do  Estado.  Para  isso

dependemos de uma legislação federal. Tivemos uma grande discussão aqui sobre o

nosso projeto de lei. Fomos a Brasília várias vezes, no Ministério da Agricultura, cujos

representantes vieram aqui, e tivemos o apoio da UFMG, da Epamig, da Embrapa e,

principalmente, da Faemg e da Fetaemg. Foi uma discussão muito ampla, que se

tornou uma discussão nacional. Aliás, esse assunto saiu em todos os jornais maiores

e de grande circulação no Brasil: “A saga do produtor e do comercializador de queijo”.

Saiu  no  “Jornal  Nacional”,  no  “Globo  Rural”,  na  revista  “Veja”,  inclusive  com

questionamentos  à  Presidente  Dilma sobre  o  porquê de não  legalizar,  devido  às

dificuldades encontradas pelo produtor.  Na verdade, temos de comemorar,  porque

avançamos,  Deputado  Hely  Tarqüínio.  Hoje  aprovamos  -  e  nesta  semana  o

Governador o sancionará - o nosso projeto de lei, de minha autoria. É o PAA estadual,

o  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos,  da  agricultura  familiar.  Hoje  existe  uma

legislação que obriga as escolas estaduais, federais e municipais a adquirir 30% dos

produtos da merenda escolar da agricultura familiar. O nosso projeto de lei, aprovado

por  todos os Deputados desta  Casa,  faz com que 30% dos gêneros alimentícios

adquiridos por todos os órgãos públicos - presídios, batalhões de polícia, hospitais -

tenham origem na agricultura familiar.  Deputada Liza  Prado,  você,  que contribuiu

muito na Comissão de Política Agropecuária conosco, sabe disso. É um avanço muito

grande;  tivemos  até  apoio  do  Dom  Mauro  Morelli,  Presidente  do  Conselho  de
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Segurança Alimentar no Brasil - Consea - e de todos os segmentos ligados à Igreja.

Foi um ano importante, e podemos dizer que o encerramos bem. Existiram vários

outros projetos. Na área tributária, avançamos muito. O Governador Anastasia, junto

com a Secretaria de Fazenda, fez com que avançássemos muito. Na minha região,

até trabalhamos muito na questão da fiação, da tributação do leite dos produtores.

Foram muitas ações importantes. Quero aproveitar e desejar um feliz Natal a todos.

Que o menino Jesus renasça no coração de cada cidadão, de cada pessoa do nosso

Estado e do nosso Brasil para que a paz reine em nosso meio. Espero que 2013 seja

um ano de muita paz e prosperidade e que a Casa do Povo Mineiro crie cada dia

mais instrumentos para melhorar a vida do nosso povo. Muito obrigado.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

quero também, na mesma direção dos que falaram anteriormente, declarar meu voto.

Como não poderia ser diferente, também sou favorável à votação do Orçamento e de

todo o processo que transcorreu aqui hoje, porque, na verdade, o Orçamento é uma

peça  autorizativa;  trata-se  de  uma  prerrogativa  de  competência  do  Executivo.

Portanto, respeitamos o ordenamento jurídico, se bem que com nossas ressalvas,

com nossas contribuições, emendas e questionamentos. Esperamos, por exemplo,

que  o  governo,  na  execução  do  próximo  Orçamento,  cumpra  -  porque  neste

infelizmente  ele  não  conseguiu  cumprir  -  o  mínimo  constitucional  da  educação.

Infelizmente não atingimos ainda 25%. A educação e a saúde são áreas prioritárias.

Na educação,  o Orçamento  não atingirá o  percentual  exigido,  o  que realmente  é

lamentável. Vamos debater muito ainda esse assunto nesta Casa no próximo ano,

porque  foi  intenso  o  debate  aqui  nesses  dois  primeiros  anos  na  nossa  defesa

intransigente  da  educação,  dos  trabalhadores  da  educação,  do  respeito  às  leis,

principalmente à lei do piso salarial da educação, que infelizmente Minas ainda não

respeita.  Daremos  continuidade  ao  nosso  trabalho  na  defesa  intransigente  da

educação, dos trabalhadores da educação. Deixo aqui registrado que não atingir o

mínimo constitucional realmente é lamentável. Da mesma forma, na saúde, mesmo

que o Orçamento contemple agora os 12%, faremos nosso papel de oposição, que é

fiscalizar os atos do Poder Executivo e acompanhar a execução do Orçamento na

saúde. Queremos 12% aplicados diretamente no Sistema Estadual de Saúde. Que
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não  ocorra  o  que  já  ocorreu  infelizmente  no  governo  anterior  e  neste:  uma

manipulação  das  planilhas  da  saúde.  Simplesmente  o  orçamento  da  saúde  era

desviado para outras áreas que não diretamente o sistema de saúde, como limpeza e

uma série  de  políticas,  que são importantes,  mas não são  investimentos  diretos.

Queremos  12%  na  saúde  e  vamos  estar  atentos  a  essa  questão.  Estaremos

concentrados  principalmente  na  educação  e  na  saúde,  porque  são  duas  áreas

prioritárias que merecem atenção muito especial. Quero questionar aqui, com todo o

respeito,  o  Deputado  Mourão,  que  é  o  Líder  do  Governo,  quando  se  referiu  à

composição da tarifa de energia elétrica no Brasil, fazendo menção à MP nº 579, que

trata  da  redução  da  tarifa  de  energia  elétrica.  É  uma  nossa  luta  muito  antiga.

Dedicamo-nos  muito  a  isso,  juntamente  com os Deputados  Weliton  Prado e  Liza

Prado, que acompanharam também esse processo de perto e sabem do sofrimento

do nosso povo. O Mourão falou da composição das tarifas, referindo-se ao PIS e ao

Cofins.  Defendemos  também a  extinção  desses  tributos  federais.  Quero  informar,

com dados atualizados,  que o  PIS representa  1,65% na composição da tarifa  da

conta de luz, e o Cofins, 7,6%, ou seja,  menos de 10%. O grande vilão continua

sendo o ICMS, um imposto estadual. Fazendo o cálculo por dentro, que é como é

feito  na  prática,  temos  um  ICMS  de  42%;  um  verdadeiro  abuso.  Então,  vamos

continuar a nossa campanha pela redução do ICMS e também pela redução do PIS e

Cofins.  Mas  quero  registrar  aqui  a  sensibilidade da Presidenta  Dilma,  que deu o

primeiro passo, e o mais importante, eliminando encargos federais da conta de luz.

Isso o governo do Estado não fez. Não deu nenhum exemplo e não contribuiu nesse

processo. Além de oferecer resistência à aprovação da MP que reduz a conta de luz,

não há nenhuma iniciativa do Estado nesse sentido. Queremos, também, da mesma

forma que fez a Presidenta Dilma, ao eliminar encargos federais, a redução do ICMS

para que o povo possa pagar uma conta ainda mais barata. Mas espero que em

2013,  com  essa  redução,  melhore  a  qualidade  de  vida  do  nosso  povo.  Vamos

continuar  aqui  fazendo o nosso papel,  fiscalizando e defendendo a luta do nosso

povo, principalmente o que não tem voz, o mais carente, que necessita do nosso

trabalho.  Vamos  retribuir  com  muito  trabalho  todos  os  votos  de  confiança  que

recebemos  da  população  de  Minas  Gerais.  Deixo  o  nosso  abraço,  a  nossa
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solidariedade a todos, a todas as Deputadas e a todos os Deputados. Desejo-lhes um

feliz  Natal,  um próspero Ano-Novo. Que seja um ano de muita combatividade, de

muita luta contra as injustiças sociais, em defesa do nosso povo, em defesa de Minas

Gerais,  acima das diferenças ideológicas e políticas. Vamos defender realmente a

população, que merece desta Casa o melhor. Esta é a casa do povo e esperamos

aqui  grandes  debates,  muita  participação  popular.  Vamos  fazer  a  defesa  da

educação, dos servidores da segurança pública, da saúde, dos estudantes, ou seja,

de toda a população de Minas Gerais,  que merece, realmente, um trabalho desta

Casa, que é fundamental. Então, parabéns a todos. Parabéns, Presidente, Deputado

Hely Tarqüínio. Lembrei-me do Che Guevara, que dizia: “Há que endurecer-se sem

perder  a ternura jamais.”  Então,  Deputado Hely Tarqüínio,  nossa admiração.  Esta

Casa,  com  certeza,  será  bem  conduzida  também  com a ajuda  de  V.  Exa.  Muito

obrigado.

O  Deputado  Carlos  Pimenta  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  minha

querida  amiga,  Deputada  Liza  Prado,  Deputado  Elismar  Prado,  neste  final  de

legislatura,  final  de  dia,  hoje  quarta-feira,  agora  19h15min,  quando  estamos  aqui

tecendo algumas considerações a respeito do Orçamento do Estado que acabamos

de votar, quero dizer que já tive a oportunidade de realçar a seriedade com que o

Governador do Estado encaminhou este Orçamento e, acima de tudo, a certeza da

aplicação correta dos recursos públicos aqui em Minas Gerais. Minas está proibida de

divulgar, de falar, de cometer qualquer tipo de ato de improbidade, qualquer tipo de

escândalo, porque temos pessoas corretas, probas, sérias e éticas na condução do

nosso Estado. Neste momento, queria apenas agradecer, principalmente as emendas

que foram apresentadas ao Orçamento para que o Estado possa fazer a sua parte e

dar  a  contrapartida  em projetos  importantes  para  todas  as  regiões  de  Minas,  de

maneira muito especial para o Norte de Minas e para os Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri. Quero, querida Deputada Liza Prado, agradecer novamente pela emenda que

vai  possibilitar  que  Montes  Claros  e  o  Norte  de  Minas  tenham  o seu museu  de

história, a história do seu povo. Montes Claros é uma cidade de mais de 150 anos,

com quase 400 mil habitantes e uma população flutuante de 1 milhão de habitantes,

líder de toda aquela região, que tem cinco universidades, entre as quais a Unimontes,
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orgulho para todos nós. Mas era uma cidade que não tinha como perpetuar a história

das pessoas que passam ali e que ajudaram a construir não só Montes Claros, mas

todo o Norte de Minas. Mas agora, com o museu, poderá fazer a perpetuação da

nossa  história.  Assim,  agradeço  muito  ao  Governador  Anastasia,  que,  homem

sensível, sentiu a necessidade de o governo dar a contrapartida a um recurso federal,

de modo que teremos no centenário Casarão da Fafil, sob o comando da Unimontes,

o museu de história de Montes Claros e do Norte de Minas. Quero ressaltar também

a sensibilidade e o papel do Governador e do Secretário de Saúde Antônio Jorge, que

vão dotar Montes Claros e o Norte de Minas de um grande centro de atendimento de

urgência e emergência: o hospital do trauma, que será construído em parceria com a

Santa Casa de Montes Claros, em uma obra de mais R$200.000.000,00, que terá

mais de 400 leitos - na primeira etapa, serão mais de 200 leitos - e que vai atender

toda aquela região nas urgências e emergências, principalmente nas ortopédicas. É

uma grande notícia, e por isso estou aqui até este momento: faço questão de trazer

os meus agradecimentos à Santa Casa, nas pessoas do provedor, Dr. Heli Penido, do

Diretor, Samuel, e dos Diretores Clínicos, Dr. Francisco Barros e Dr. Tadeu Lages, e a

todas  as  pessoas  que  contribuíram  para  que  tivéssemos  esse  grande

empreendimento na área da saúde pública. Estamos falando de um órgão que vai

atender milhares de pessoas. Lembro que a Prefeitura de Montes Claros contribuiu

com a doação do terreno, e aproveito para agradecer à Câmara de Montes Claros,

que teve essa sensibilidade. Deixo, então, os nossos agradecimentos, ressaltando a

nossa alegria em saber  que vamos realizar  o sonho da construção desse grande

hospital em Montes Claros, para atender à nossa população e à população do Norte

de Minas. Agradeço também ao Estado por ter entendido a necessidade de investir

em ações, não de combate à seca, mas de convivência com ela. Neste ano, tivemos

sete meses em Montes Claros e oito meses em outros locais sem que caísse uma

gota de água. Então, agora vamos levar um aporte maior de recursos à Ruralminas,

para a construção das pequenas barragens, como a barragem de Congonhas, que é

do  governo  federal,  e  que,  com  a  contrapartida  do  governo  do  Estado,  será

construída pela Ruralminas; as barragens de Jequitaí, de Vacaria e várias outras. O

governo Anastasia, com ações práticas e com sua presença, dota o Orçamento de
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recursos para usarmos em um projeto maior, um projeto amplo, de convivência com a

seca. Por último, deixo os meus agradecimentos aos funcionários da Secretaria de

Trabalho  e  Emprego,  com  os  quais  convivi  por  mais  de  um  ano  e  meio,  como

Secretário.  Realizamos  um  belíssimo  trabalho  no  Estado,  criando  novos  Sines  e

programas de geração de emprego e renda e qualificação profissional. Deixo-lhes os

meus agradecimentos na pessoa do Secretário, Dr. Hélio Rabelo, que nos sucedeu e

está  fazendo  um  belo  trabalho  à  frente  daquela  secretaria.  Agradeço  ainda  aos

funcionários do nosso gabinete, daqui e de Montes Claros, e a todos os funcionários

da  Casa,  que,  de  maneira  muito  profissional  e  com  muito  amor,  permanecem

conosco, assessorando-nos e fazendo deste Parlamento uma Casa verdadeiramente

do povo de Minas Gerais. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e um feliz Natal a

cada um de vocês e às famílias mineiras.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental, e para a solene também de amanhã, logo após a ordinária, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 20h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Celinho do Sinttrocel e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação de requerimento  do  Deputado Celinho  do

Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Suspende-se a reunião.

Reabertos os trabalhos, registra-se a presença da Deputada Rosângela Reis e dos

Deputados Pompílio Canavez e Fred Costa (substituindo o Deputado Braulio Braz,
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por indicação da Liderança do BTR). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário.  A Presidente  avoca a  si  a  relatoria  do  Projeto  de  Lei  nº

3.522/2012, no 2º turno, e, após discussão e votação, é aprovado o parecer por sua

aprovação na forma do vencido no 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 2.788, 3.313, 3.516, 3.524, 3.530 e

3.532/2012  e  os  Requerimentos  nºs  3.840,  3.912,  3.914,  3.915,  3.930,  3.931  e

3.934/2012 são retirados de pauta por terem sido apreciados em reunião anterior.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater as consequências da crise vivida pelo setor

do alumínio  primário  no  Estado.  Cumprida  a  finalidade da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as

reuniões extraordinárias de 13/12/2012, às 10 horas e às 15 horas, com a finalidade

de apreciar os Projetos de Lei nºs 767/2011, 3.363 e 3.537/2012 e de discutir e votar

proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 18/12/2012

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac,

Vanderlei  Miranda  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e votar proposições da Comissão. O relator da Comissão, Deputado Célio

Moreira,  requer  seja  distribuído  em  avulso  o  relatório,  o  que  é  deferido  pelo

Presidente.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a
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discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação  é

aprovado requerimento do Deputado Paulo Lamac em que solicita  seja formulado

voto  de  congratulações  com  as  pessoas  e  entidades  que  contribuíram  para  as

atividades realizadas pela Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack em prol

da  luta  contra  o  “crack”  e  outras  drogas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Célio Moreira - Liza Prado.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2012

Às  9h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Lafayette  de

Andrada, Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Luiz Henrique, por indicação

da Liderança do BTR) e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Deputado

Deiró Marra por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo

Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.669/2011  e  3.461/2012  (Luiz

Humberto Carneiro) e 3.500/2012 (Gustavo Valadares).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.669/2011 e 3.461 e 3.500/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 19/12/2012

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Célio  Moreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar o relatório final. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos da Deputada Liza

Prado  e  dos  Deputados  Paulo  Lamac  e  Célio  Moreira  (2)  em que  solicitam seja

encaminhada  à  Sra.  Deborah  White-Labora,  responsável  pela  "Miami-Dade  Drug

Court",  em  Miami,  Estados  Unidos,  carta  de  agradecimento  por  sua  importante

contribuição com os trabalhos da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack;

em que solicitam seja encaminhado à Assessoria Especial de Assuntos Federativos e

Parlamentares do Ministério das Relações Exteriores, carta de agradecimento pela

importante  contribuição  com  as  atividades  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack. Registra-se a presença do Deputado Doutor Wilson Batista.

Submetido  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  Relatório  Final  da  Comissão.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.485/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Academia de Letras de Pará de Minas, com sede no Município de

Pará de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.485/2012 pretende declarar de utilidade pública a Academia

de Letras  de  Pará  de  Minas,  com sede no Município  de  Pará  de  Minas,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1997 com o escopo de

contribuir para a preservação da língua e da literatura nacionais.

Com esse propósito, a instituição realiza lançamentos de livros e revistas, eventos

literários, artísticos e culturais; mantém a Biblioteca Comunitária Pedro Salles; auxilia

escolas na tarefa de incentivar o hábito de ler nas crianças; participa do concurso

literário “Prêmio Fapam de Literatura”; promove o concurso de redação “Aluno Nota

10”;  apoia eventos de incentivo à leitura, como a “Paraleitura: feira de incentivo à

leitura” e o “Concurso de Poesias Natalinas”; publica coletâneas com trabalho dos

acadêmicos e o “Projeto Cadernos Literários”.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Academia de Letras

de Pará de Minas em defesa da cultura, consideramos meritóriab a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.485/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 767/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 767/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.871/2010, institui a política estadual para a
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população em situação de rua.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 2.421/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,

que institui a política estadual de combate à pobreza extrema.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, vem agora

o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.

189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise, em sua redação original, visa a instituir uma política para

a população em situação de rua no Estado. O projeto define o conceito de população

em situação de rua, além de estabelecer princípios, objetivos, diretrizes e fontes de

recursos da política em questão.

População  em situação  de  rua  pode  ser  definida  como o  conjunto  de  pessoas

excluídas do mercado formal de trabalho e destituídas de um local fixo de residência,

em pobreza extrema. Os vínculos com a família e com o trabalho são rompidos, na

maioria das vezes, gradativamente. Os principais motivos que levam essas pessoas a

morar na rua são alcoolismo, drogas, desemprego e desavenças com familiares.

A partir de 2004, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS

- incluiu em sua agenda a formulação de políticas públicas voltadas especificamente

para  a  população  em  situação  de  rua.  Em  2008,  foi  elaborado  documento

apresentando a Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação

de  Rua  (Disponível  em:  <http://www.mds.gov.br/backup/arquivos  /   versao_da_pnpr_

para_consulta_publica.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2012). Essa política foi resultado das

lutas e reivindicações de setores organizados da sociedade civil, que historicamente

exigem a responsabilidade pública no atendimento a essa parcela da população, até

então estigmatizada.

Para sua elaboração, foi criado um grupo de trabalho interministerial coordenado

pelo MDS, que contou ainda com a participação de representantes do Movimento

Nacional  de  População  da  Rua  -  MNPR  -,  da  Pastoral  do  Povo  da  Rua  e  do

Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social - Congemas.
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Esse processo culminou com a edição do Decreto Federal nº 7.053, de 23/12/2009,

que institui  a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento desse grupo populacional.

Na forma do vencido  no  1º  turno,  a  proposição,  além de  definir  o  conceito  de

população em situação de rua, de estabelecer princípios,  objetivos e diretrizes da

política,  institui  o  Comitê  Intersetorial  de  Acompanhamento  e  Monitoramento  da

Política Estadual para a População em Situação de Rua, composto paritariamente por

representantes  da  sociedade  civil,  ou  seja,  entidades  de  representação  desse

segmento, e das Secretarias de Estado que tenham atribuições relacionadas direta

ou indiretamente com ele.

Além disso, em decorrência da aprovação de emenda apresentada em Plenário, o

vencido no 1º turno inclui, entre os objetivos dessa política, a garantia de ações de

apoio  e  sustentação  aos  programas  de  habitação  social  para  a  população  em

situação de rua.

Entendemos  que  o  projeto  em  tela  contribui  para  consolidar  a  política  pública

voltada  à  população em situação  de rua,  de  forma a  garantir-lhes  o  acesso aos

serviços  e  programas  que  integram  as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,

assistência social, moradia, segurança, lazer e cultura, trabalho e renda.

Assim, somos favoráveis à aprovação da matéria. No entanto, julgamos necessário

aprimorar alguns dispositivos do vencido, de forma a deixá-lo em consonância com a

já mencionada Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de

Rua, que contém princípios e diretrizes mais amplos e gerais que os definidos no

Decreto Federal nº 7.053, que a institui. Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº

1 ao final deste parecer.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 767/2011, no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Política  Estadual  para  a  População  em  Situação  de  Rua  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual para a População em Situação de Rua,

que atenderá ao disposto nesta lei.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se população em situação de rua o grupo

populacional  heterogêneo  que  tem  em  comum  a  pobreza  extrema,  os  vínculos

familiares  interrompidos  ou  fragilizados  e  a  inexistência  de  moradia  convencional

regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de

moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades

de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

Art.  3º  -  A  Política  Estadual  para  a  População  em  Situação  de  Rua  será

implementada de forma descentralizada e articulada com os Municípios e entidades

da sociedade civil que a ela aderirem.

Parágrafo único - Os Municípios que aderirem à Política Estadual para a População

em Situação de Rua deverão instituir comitês gestores intersetoriais integrados por

representantes das áreas relacionadas ao atendimento da população em situação de

rua.

Art. 4º - São princípios da Política Estadual para a População em Situação de Rua:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - direito à convivência familiar e comunitária;

III - valorização e respeito à vida e à cidadania;

IV - atendimento humanizado e universalizado;

V  -  respeito  às  condições  sociais  e  diferenças  de  origem,  raça,  idade,

nacionalidade,  gênero,  orientação  sexual  e  religiosa,  com  atenção  especial  às

pessoas com deficiência;

VI - erradicação de estigmas negativos e preconceitos sociais que produzam ou

estimulem a discriminação e a marginalização, seja pela ação ou omissão, bem como

a supressão de todo e qualquer ato violento e ação vexatória;

VII - não discriminação de qualquer natureza no acesso a bens e serviços públicos.

Art. 5º - A Política Estadual para a População em Situação de Rua observará as

seguintes diretrizes:

I  -  promoção  dos  direitos  civis,  políticos,  econômicos,  sociais,  culturais  e

ambientais;
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II - responsabilidade do poder público por sua elaboração e financiamento;

III - articulação das políticas públicas federais, estaduais e municipais;

IV  -  integração  dos  esforços  do  poder  público  e  da  sociedade  civil  para  sua

execução;

V  -  participação  da  sociedade  civil  na  elaboração,  no  acompanhamento  e  no

monitoramento das políticas públicas;

VI -  incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e à sua

participação nas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação

das políticas públicas;

VII - implantação e ampliação das ações educativas destinadas à superação do

preconceito e à capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e do

respeito no atendimento à população em situação de rua;

VIII - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos.

Art. 6º - São objetivos da Política Estadual para a População em Situação de Rua:

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que

integram  as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,  assistência  social,  moradia,

segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;

II  -  garantir  a  capacitação  de  profissionais  para  atendimento  à  população  em

situação de rua;

III - produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e

culturais  sobre a rede existente e cobertura de serviços públicos à população em

situação de risco;

IV - desenvolver ações educativas continuadas que contribuam para a formação de

uma cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua;

V - incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimentos sobre a

população em situação de rua;

VI - implementar a rede de acolhimento temporário e criar centros de defesa dos

direitos humanos para a população em situação de rua;

VII - criar e divulgar canal de comunicação para o recebimento de denúncias de

violência contra a população em situação de rua, bem como de sugestões para o

aperfeiçoamento e a melhoria das políticas públicas voltadas para este segmento;



2756
____________________________________________________________________________

VIII - orientar as pessoas em situação de rua sobre os benefícios previdenciários e

proporcionar o acesso aos serviços assistenciais existentes;

IX  -  implementar  ações  de  segurança  alimentar  e  nutricional  suficientes  para

proporcionar à população em situação de rua permanente acesso à alimentação de

qualidade;

X  -  incluir  a  população  em  situação  de  rua  como  público-alvo  prioritário  na

intermediação  de  emprego,  na  qualificação  profissional  e  no  estabelecimento  de

parcerias com a iniciativa privada e com o setor público para a criação de novos

postos de trabalho;

XI  -  disponibilizar  programas  de  capacitação,  profissionalização,  qualificação  e

requalificação profissional para as pessoas em situação de rua com o objetivo de

propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho;

XII - alocar recursos nos Planos Plurianuais e nas Leis Orçamentárias Anuais para

implementação das políticas públicas para a população em situação de rua;

XIII - criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o

Sistema Único de Saúde para qualificar a oferta de serviços;

XIV - garantir ações de apoio e sustentação aos programas de habitação social que

atendam  à  população  em  situação  de  rua,  com  o  acompanhamento  social

desenvolvido por equipe multidisciplinar, nos períodos anterior e posterior à ida para o

imóvel.

Art.  7º  -  O  Estado  instituirá  Comitê  Intersetorial  de  Acompanhamento  e

Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua, composto

paritariamente por representantes da sociedade civil e das secretarias de Estado que

tenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a matéria, observado o

disposto em regulamento.

Art.  8º  -  O  padrão  básico  de  qualidade,  segurança  e  conforto  da  rede  de

acolhimento temporário observará limite de capacidade, regras de funcionamento e

convivência,  acessibilidade,  salubridade e  distribuição geográfica  das unidades  de

acolhimento nas áreas urbanas, respeitado o direito de permanência da população

em situação de rua, preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos.

§ 1º - A rede de acolhimento temporário existente deve ser reestruturada e ampliada
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para incentivar sua utilização pelas pessoas em situação de rua, inclusive mediante

sua  articulação  com  programas  de  moradia  popular  promovidos  pelos  governos

federal, estadual e municipais.

§ 2º - A estruturação e a reestruturação de serviços de acolhimento devem ter como

referência  a  necessidade  de  cada  Município,  considerando-se  os  dados  das

pesquisas de contagem da população em situação de rua.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Tadeu Martins Leite.

PROJETO DE LEI Nº 767/2011

(Redação do Vencido)

Institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua - PPSR - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Política Estadual

para a População em Situação de Rua - PPSR -, que atenderá ao disposto nesta lei.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se população em situação de rua o grupo

populacional  heterogêneo  que  tem  em  comum  a  pobreza  extrema,  os  vínculos

familiares  interrompidos  ou  fragilizados  e  a  inexistência  de  moradia  convencional

regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de

moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades

de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

Art.  3º  -  A PPSR será implantada pelo Poder  Executivo em articulação com os

Municípios e entidades da sociedade civil que a ela aderirem.

§ 1º - O instrumento de adesão definirá as atribuições e as responsabilidades a

serem  compartilhadas,  inclusive  no  que  se  refere  ao  financiamento  das  ações  a

serem desenvolvidas no âmbito da PPSR.

§  2º  -  Os  Municípios  que  aderirem  à  PPSR  deverão  instituir  comitês  gestores

intersetoriais integrados por representantes das áreas relacionadas ao atendimento

da  população  em  situação  de  rua,  com  a  participação  de  fóruns,  movimentos  e

entidades representativas desse segmento da população.
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Art. 4º - São princípios da PPSR:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - direito à convivência familiar e comunitária;

III - valorização e respeito à vida e à cidadania;

IV - atendimento humanizado e universalizado;

V  -  respeito  às  condições  sociais  e  diferenças  de  origem,  raça,  idade,

nacionalidade,  gênero,  orientação  sexual  e  religiosa,  com  atenção  especial  às

pessoas com deficiência;

VI - supressão de ato violento e de comprovação vexatória de necessidade;

VII - não discriminação de qualquer natureza no acesso a bens e serviços públicos,

especialmente da área de saúde.

Art. 5º - São objetivos da PPSR:

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que

integram  as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,  assistência  social,  moradia,

segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;

II - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para

atuação no atendimento à população em situação de rua e no desenvolvimento de

políticas públicas intersetoriais direcionadas a esse segmento;

III - produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e

culturais  sobre a rede existente e cobertura de serviços públicos à população em

situação de risco;

IV - desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a formação

de uma cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de

rua e os demais grupos sociais,  de modo a resguardar a observância aos direitos

humanos;

V - incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimentos sobre a

população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua

amplitude  etnorracial,  sexual,  de  gênero  e  geracional,  nas  diversas  áreas  do

conhecimento;

VI  -  implantar  rede de acolhimento temporário e  centros  de  defesa dos direitos

humanos para a população em situação de rua;
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VII - criar e divulgar canal de comunicação para o recebimento de denúncias de

violência contra a população em situação de rua;

VIII - criar e divulgar canal de comunicação para o recebimento de sugestões para o

aperfeiçoamento e a melhoria das políticas públicas voltadas para a população em

situação de rua;

IX - orientar as pessoas em situação de rua sobre os benefícios previdenciários e

proporcionar o acesso aos serviços assistenciais existentes;

X  -  implementar  ações  de  segurança  alimentar  e  nutricional  suficientes  para

proporcionar à população em situação de rua permanente acesso à alimentação de

qualidade;

XI  -  disponibilizar  programas  de  qualificação  profissional  para  as  pessoas  em

situação de rua com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho;

XII - estimular a geração de emprego e renda;

XIII  -  integrar,  articular  e  mobilizar  os  diferentes  níveis  de  governo e  fontes  de

recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimentos e viabilizar recursos

para a política de que trata esta lei;

XIV - criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o

Sistema Único de Saúde para qualificar a oferta de serviços;

XV -  incentivar e apoiar a organização da população em situação de rua e sua

participação nas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação

das políticas públicas;

XVI  -  implantar  e  ampliar  as  ações  educativas  destinadas  à  superação  do

preconceito e a capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e do

respeito no atendimento à população em situação de rua;

XVII  -  acompanhar,  apoiando  técnica  e  financeiramente,  os  Municípios  na

implementação da PPSR, em âmbito local;

XVIII - organizar periodicamente encontros estaduais para avaliar e formular ações

para a consolidação da PPSR;

XIX - garantir ações de apoio e sustentação aos programas de habitação social que

atendam  à  população  em  situação  de  rua,  com  o  acompanhamento  social

desenvolvido por equipe multidisciplinar, nos períodos anterior e posterior à ida para o
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imóvel.

Art. 6º - A PPSR observará as seguintes diretrizes:

I  -  promoção  dos  direitos  civis,  políticos,  econômicos,  sociais,  culturais  e

ambientais;

II - responsabilidade do poder público por sua elaboração e financiamento;

III - articulação das políticas públicas federais, estaduais e municipais;

IV  -  integração  dos  esforços  do  poder  público  e  da  sociedade  civil  para  sua

execução;

V  -  participação  da  sociedade  civil  na  elaboração,  no  acompanhamento  e  no

monitoramento das políticas públicas;

VI - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos;

Art. 7º - Fica instituído o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento

da  PPSR,  composto  paritariamente  por  representantes  da  sociedade  civil  e  das

secretarias de Estado que tenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente

com a matéria.

§  1º  -  A sociedade  civil  será  representada  por  entidades  de  representação  da

população em situação de rua e por entidades que tenham como finalidade o trabalho

com a população em situação de rua, na forma do regulamento.

§ 2º - A participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento

da PPSR será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 8º - Compete ao Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da

PPSR:

I  -  elaborar  planos  de  ação periódicos  com  o  detalhamento  das  estratégias  de

implementação  da  PPSR  ,  especialmente  quanto  às  metas,  objetivos  e

responsabilidades;

II - acompanhar e monitorar o desenvolvimento da PPSR;

III  -  desenvolver,  em conjunto com os órgãos federais competentes,  indicadores

para o monitoramento e avaliação das ações da PPSR;

IV - propor medidas que assegurem a articulação intersetorial das políticas públicas

para o atendimento da população em situação de rua;

V - propor formas e mecanismos para a divulgação da PPSR;
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VI  -  instituir  grupos  de  trabalho  temáticos,  em  especial  para  discutir  as

desvantagens  sociais  a  que  a  população  em  situação  de  rua  foi  submetida

historicamente no Brasil, e analisar formas para sua inclusão e compensação social;

VII - acompanhar a implementação da PPSR;

VIII - organizar, periodicamente, encontros estaduais para avaliar e formular ações

para a consolidação da PPSR;

IX - deliberar sobre a forma de condução dos seus trabalhos.

Art.  9º  -  O  padrão  básico  de  qualidade,  segurança  e  conforto  da  rede  de

acolhimento temporário observará limite de capacidade, regras de funcionamento e

convivência,  acessibilidade,  salubridade e  distribuição geográfica  das unidades  de

acolhimento nas áreas urbanas, respeitado o direito de permanência da população

em situação de rua, preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos.

§ 1º - A rede de acolhimento temporário existente deve ser reestruturada e ampliada

para incentivar sua utilização pelas pessoas em situação de rua, inclusive mediante

sua  articulação  com  programas  de  moradia  popular  promovidos  pelos  governos

federal, estadual e municipais.

§ 2º - A estruturação e a reestruturação de serviços de acolhimento devem ter como

referência  a  necessidade  de  cada  Município,  considerando-se  os  dados  das

pesquisas de contagem da população em situação de rua.

Art.  10  -A PPSR  será  executada  em  consonância  com  o  disposto  no  Decreto

Federal nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/12/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.680 a 3.684/2012 - Requerimentos nºs 4.182 a

4.198/2012  -  Comunicações:  Comunicações  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack e das Comissões do Trabalho e de Assuntos Municipais -

Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adelmo

Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio

Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos  Pimenta -  Célio  Moreira  -  Duarte  Bechir  -

Elismar Prado - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor

Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo

Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)
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Ata

- O Deputado Célio Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr.  Adolfo  Garrido,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Públicos  em

Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, encaminhando a Carta de

Florianópolis, elaborada no XVI Congresso Federativo Interestadual da Fasderbra. (-

À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Campos Machado, Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado

de  São  Paulo,  encaminhando  cópia  de  moção  que  apresentou  na  referida

Assembleia. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Cel.  PM Luis Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.753/2012,  da  Comissão

Especial das Enchentes.

Do Cel.  BM Osmar  Duarte  Marcelino,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,

dando ciência à Casa de que esse Tribunal consignou em ata voto de congratulações

com  o  Deputado  Dinis  Pinheiro  por  sua  reeleição  ao  cargo  de  Presidente  da

Assembleia Legislativa.

Do Sr.  Cezar  Augusto Maranhão dos Santos,  Diretor  de  Políticas Penitenciárias

(substituto) do Ministério da Justiça, informando a celebração do Convênio SICONV

n° 773432/2012,  entre  o  referido  Ministério  e  o  Est ado,  bem  como  cópia  da

publicação do extrato do convênio no “Diário  Oficial  da União”.  (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Cíntia  Mendes  Moura  da  Silva,  Assessora  Parlamentar  do  Deputado

Federal  Aelton  Freitas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

3.849/2012, da Comissão do Trabalho.

Da  Comissão  dos  Jornalistas  Profissionais  da  Subsecom-Segov  solicitando  o
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empenho desta  Casa para  o  atendimento  das reivindicações que  apresenta.  (-  À

Comissão de Administração Pública.)

Do Sr.  Cylton  Brandão da Matta,  Chefe da  Polícia  Civil,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.714/2012, da Comissã o de Segurança Pública.

Do Sr. Douglas Szefer, Diretor de Gestão Interna (substituto) do Gabinete Adjunto

de  Gestão  e  Atendimento  da  Presidência  da  República,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 3.870/2012, da Comissã o de Assuntos Municipais.

Do FNDE (2.693) informando a liberação dos recursos financeiros que menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.857/2012  , da Comissão de Justiça.

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando

a  manutenção  da  redação  original  do  art.  9  e  parágrafos  do  Projeto  de  Lei  nº

3.471/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.471/2012.)

Do  Sr.  José  Carlos  Laender  Castro,  arquiteto,  sugerindo  a  indicação  dos  Srs.

Fernando  Henrique  Cardoso  e  Elias  Murad,  respectivamente,  como  Presidente

nacional e Presidente estadual do segmento do PSDB voltado para a terceira idade.

(- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, Secretário de Casa Civil em exercício (5),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.040/2012, da Comissão de

Participação Popular, 3.317/2012, da Comissão de Cultura, 3.376/2012, da Comissão

Especial para o Enfrentamento do Crack, 3.611/2012, da Comissão de Segurança

Pública, e 3.618/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, Secretário de Casa Civil em exercício (2),

prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.355, 1.619, 2.873, 2.887,

2.890,  3.287  e  3.311/2012,  em atenção a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de

Justiça;  e  1.891/2011  e  3.270/2012,  em  atenção  a  pedidos  de  diligência  das

Comissões de Meio Ambiente e de Segurança Pública, respectivamente. (- Anexem-

se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)
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Do  Sr.  Luiz  Audebert  Delage  Filho,  Corregedor-Geral  de  Justiça,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.104/2011 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador da Promotoria Estadual de

Defesa  do  Patrimônio  Cultural  e  Turístico,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 3.813/2012, da Comissão de Turismo.

Da Sra. Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete de Educação,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.662/2012,  da  Comissão

Especial da Violência contra a Mulher.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires  (8),  Secretária  de  Casa  Civil,  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.081, 2.091/2011, 3.004 e 3.061/2012,

da  Comissão  de  Participação  Popular,  2.455/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, 3.766/2012, da Comissão de Transporte, 2.624/2012, do Deputado Duilio

de Castro, e 2.503 a 2.529/2012, do Deputado Anselmo José Domingos.

Do Sr. Mauro Moraes, Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado do

Paraná,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.830/2012,  da

Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Maya Takagi, Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando a liberação de

recursos financeiros em favor do Estado, referentes ao Convênio nº 011/2009. (- À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Paulo  Abi-Ackel,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 3.849/2012, da Comissão do Trabalho .

Do Sr. Paulo Piau, Deputado Federal, convidando esta Casa a visitar o Município de

Uberaba a partir de janeiro de 2013, quando terá tomado posse como Prefeito desse

Município.

Do  Sr.  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,  Presidente  do  Conselho  Estadual  de

Promoção  da  Igualdade  Racial,  encaminhando  o  Plano  Mineiro  de  Promoção  da

Igualdade  Racial  e  solicitando  a  realização  de  gestões  junto  à  Secretaria  de

Desenvolvimento Social para que a análise desse plano seja feita de forma célere. (-
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À Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Ten-Cel  PM  Fabiano  Villas  Bôas,  Secretário  Executivo  da  Defesa  Civil  do

Estado,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.785/2012,  da

Comissão Especial das Enchentes.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.680/2012

Declara de utilidade pública a Associação Juventude Viva. Org de Minas Gerais,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Juventude Viva. Org de

Minas Gerais, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2012.

João Leite

Justificação:  A Associação Juventude  Viva.  Org de  Minas  Gerais,  com sede no

Município  de  Contagem  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

13/9/2010, que tem como escopo a melhoria das condições de vida dos carentes de

Contagem e região, promovendo ações de caráter assistencial na área da saúde.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população de Contagem, pelo que

conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.681/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ouro  Fino  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ouro Fino imóvel

com área de 318.941,00m² (trezentos e  dezoito  mil  novecentos e  quarenta e um

metros quadrados) e respectivas benfeitorias, situado no Km 59 da Rodovia MG-290,

nesse Município, registrado sob o nº 161, à fl. 1 do Livro nº 2, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Ouro Fino.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se a

implantação do distrito industrial do Município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado ao Município de Ouro Fino visando a implantação do distrito

industrial.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação do imóvel na

necessidade da implantação de empreendimentos com reflexos socioeconômicos e

na  privilegiada  localização  do  terreno,  que  facilitará  muito  a  consecução  de  tal

objetivo. Assim, apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio dos

nobres pares desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.682/2012

Modifica  a  Lei  nº  14.130,  de  19  de  dezembro  de  2001,  que  dispõe  sobre  a

prevenção contra incêndio e pânico no Estado, com o propósito de condicionar  a

instalação de caixas eletrônicos à elaboração e ao registro de projeto de segurança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)
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Parágrafo único - As normas técnicas previstas no inciso III do “caput” deste artigo

incluirão instruções para:

I - a instalação de equipamento para detectar e prevenir vazamento de gás;

II - a elaboração e o registro de projeto de segurança para instalação de caixas

eletrônicos com função de dispensação de papel-moeda.”.

Art. 1º - O art. 7º da Lei 14.130, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  7º  -  A  pessoa  física  ou  jurídica  responsável  pela  comercialização,  pela

instalação, pela manutenção e pela conservação de caixas eletrônicos com função de

dispensação de papel-moeda, bem como de aparelhos de prevenção contra incêndio

e pânico utilizados em edificação de uso coletivo deverá cadastrar-se no CBMMG

para o exercício dessas atividades.

Parágrafo único - As especificações técnicas do cadastro a que se refere o “caput”

deste artigo serão definidas pelo CBMMG.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: Nas últimas décadas, a expansão da rede de atendimento bancária

provocada pelo avanço da tecnologia passou a figurar como diferencial competitivo

dos bancos comerciais.

Paralelamente, os grandes roubos a agências bancárias passaram a dar lugar a

outras táticas criminosas como a “saidinha de banco”,  o “sequestro relâmpago”  e,

mais recentemente, a “explosão de caixas eletrônicos”.

Entre tais ocorrências, a “explosão de caixas eletrônicos” é aquela cujo risco de

provocar episódios de pânico entre os clientes da instituição bancária e de desdobrar-

se em incêndios e tragédias é maior.

Mostra-se,  portanto,  necessário  que  o  poder  público  discipline  a  instalação  de

equipamentos que dificultem atos criminosos e contribuam para a identificação e a

condenação dos responsáveis.

A prevenção contra incêndio e pânico já se encontra disciplinada na Lei nº 14.130,

de  2001,  que  atribui  ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  a  responsabilidade  pelo
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estabelecimento de detalhamento técnico sobre o assunto. Cumpre, portanto, adaptar

a referida legislação para atualizá-la aos mais recentes desafios que se apresentam

ao poder público estadual.

Diante do exposto, peço o apoio dos pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.683/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de projetos de arborização urbana

em novos loteamentos ou parcelamentos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  A aprovação de novos parcelamentos de sol o públicos ou privados no

Estado fica condicionada à apresentação de projetos de arborização urbana.

Art.  2° -  O  projeto  de  que trata  o art.  1º  deverá  s er  elaborado por  profissional

habilitado.

Art. 3° - A aprovação do projeto de arborização urb ana ficará a cargo da estrutura

de meio ambiente municipal.

Art.  4° -  A estrutura de meio ambiente enviará o pr ojeto aprovado ao Conselho

Municipal de Meio Ambiente visando uma segunda aprovação e deliberação para sua

execução.

Art. 5° - Compete à estrutura municipal de meio amb iente aprovar, acompanhar e

fiscalizar o fiel cumprimento do disposto no projeto de arborização urbana.

Art.  6° -  A  implantação  do  projeto  deverá  obedecer  às  especificações  e  aos

cronogramas constante no art. 16 desta lei.

Art. 7° - A implantação do projeto de arborização u rbana é de responsabilidade do

empreendedor, e seu custo integra o valor total do empreendimento.

Art. 8° - Para garantir a implantação integral do p rojeto de arborização urbana, o

interessado deverá oferecer, em contrapartida, o percentual de 5% (cinco por cento)

do total de lotes do empreendimento, os quais  serão integrados ao patrimônio do

Município quando do descumprimento desta lei.

Parágrafo único -  O Município abrirá mão do percentual de lotes de que trata o

“caput” em favor do empreendedor, assim que o órgão competente da municipalidade
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declarar cumpridas as exigências e os prazos desta lei.

Art.  9º  -  O  projeto  de  arborização  urbana  deve  conter  as  questões  técnicas

agronômicas básicas e parâmetros sobre arborização, tais como: espaçamento entre

as  espécies,  irrigação,  distância  de  esquina,  postes  e  elementos  de  informação,

tamanho dos berços, adubação química e orgânica, tutoramento, proteção, capinas,

podas  de  formação  e  contemplar  as  calçadas  drenantes  ou  ecológicas  que

contenham no mínimo 1m (um metro) de largura e comprimento o maior possível,

respeitando-se  as  necessidades  de  espaço  de  entrada  de  garagem,  entrada  da

residência  e  outros,  contemplando  sempre  um  mínimo  de  1m  (um  metro)  de

comprimento.

Art. 10 - As árvores deverão ser escolhidas entre as espécies nativas, permitindo-se

a utilização de frutíferas, especialmente aquelas adaptadas à flora regional,  sendo

aceitável a utilização de espécies exóticas na porcentagem máxima de 20% (vinte por

cento) do total.

§ 1º  -  É recomendável a utilização de acima de sessenta espécies diferentes e

aceitável um mínimo de vinte espécies, desde que devidamente justificada a escolha

à equipe técnica.

§ 2º -  Independentemente da quantidade de espécies utilizadas, nenhuma delas

deve estar acima de 15% (quinze por cento) do total.

Art. 11 - As espécies utilizadas deverão apresentar altura de colo até o início das

primeiras pernadas igual ou acima de 2 m (dois metros) e DAP variando de 2cm (dois

centímetros)  a  3cm (três  centímetros),  no  mínimo,  e  os  recipientes  tecnicamente

devem ser compatíveis com o tamanho.

Art. 12 - A manutenção do projeto de que trata esta lei é de responsabilidade do

empreendedor e será executada pelo espaço de tempo mínimo de dois anos

Art.  13  -  O  projeto  será  considerado  instalado  após  vistoria  de  aprovação  de

instalação,  realizada  pelo  responsável  pela  estrutura  ambiental  ou  pelo  técnico

indicado por este, e aval do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art.  14  -  O  empreendedor  deve  providenciar  para  que  os  fios  elétricos  fiquem

instalados de forma subterrânea, com fiação compacta para energia de alta tensão ou

de 13.400V (treze mil e quatrocentos volts) e multiplexada/isolada para a secundária
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de 120/220V (cento e vinte barra 220 volts).

Art. 15 - A orientação sobre fiação subterrânea, compacta, multiplexada/isolada fica

a  cargo  do  departamento  de  engenharia  do  Município  ou  de  órgão  municipal

competente.

Art. 16 - O empreendedor deverá apresentar cronograma que represente as fases e

condições  necessárias  para  implantação,  manejo  e  manutenção  do  projeto  de

arborização urbana.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2012.

Liza Prado

Justificação:  A arborização urbana  exerce  função ecológica  melhorando  o  meio

ambiente urbano, inclusive esteticamente, uma vez que embeleza as vias públicas e,

por consequência, as cidades e o nosso Estado.

Entre as contribuições significativas da arborização, podemos citar a purificação do

ar pela fixação de poeiras e gases tóxicos e pela reciclagem de gases através do

mecanismo fotossintético  e  a melhoria  do  microclima da cidade pela retenção de

umidade do solo e do ar e pela geração de sombra, que evita a incidência dos raios

solares diretamente sobre as pessoas e diminui os casos de câncer de pele. Além

disso, a evaporização realizada pelas plantas umidifica o ar, fazendo com que, nos

períodos de baixa umidade relativa, haja uma melhoria nessas condições. As folhas

das árvores podem reter até 70% de uma chuva, diminuindo a velocidade da água e

atenuando  o  efeito  das  enxurradas  e  enchentes.  A incidência  dos  raios  solares

diretamente  sobre  o  asfalto  faz  com  que  a  substância  que une  as  partículas  ou

pedras desse asfalto se solte. Quando vem a chuva, a cidade fica toda esburacada

pelo fato de o asfalto estar solto e pela força do impacto com que os pingos de água

batem no chão.

A urbanização urbana também é benéfica no que diz respeito ao abrigo que oferece

à  fauna,  propiciando  uma  variedade  maior  de  espécies.  Consequentemente,

influencia positivamente o maior equilíbrio das cadeias alimentares e a diminuição de

pragas  e  agentes  vetores  de  doenças.  Além  disso,  as  árvores  conferem  uma

identidade particular às ruas e residências.
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No  entanto,  muitos  são  os  problemas  causados  do  confronto  de  árvores

inadequadas  com  equipamentos  urbanos,  como  fiações  elétricas,  encanamentos,

calhas, calçamentos, muros, postes de iluminação, etc. Esses problemas são muito

comuns e provocam, na maioria das vezes, um manejo inadequado e prejudicial às

árvores.  Por  isso,  este projeto trata desses pontos especificamente.  Esse manejo

envolve etapas concomitantes de plantio,  condução nas mudas, podas e extração

necessárias,  implementando um sistema que dê conta de toda essa demanda de

serviços.

As  árvores  também  têm  importante  função  estética.  Projetos  paisagísticos

planejados em harmonia com o conjunto urbanístico podem amenizar a paisagem e

contribuir  para a redução de estresse dos habitantes  das  cidades.  A Constituição

Federal é específica, em seu art. 182, ao afirmar que “a política de desenvolvimento

urbano, executada pelo Poder Publico municipal, conforme diretrizes gerais fixadas

em lei,  tem por objetivo ordenar  o pleno desenvolvimento das funções sociais  da

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.

Por  fim,  consideramos relevante que essa política seja incluída no processo de

planejamento  das  cidades.  Deve-se  ressaltar  que  a  arborização  traz  inúmeros

benefícios para a paisagem urbana, mas também deve ser objeto de planejamento

prévio,  que  a  torne  compatível  com  a  implantação  dos  equipamentos  e  serviços

urbanos. Daí decorre a necessidade da criação de um plano de arborização urbana.

Pelos motivos aqui expostos, solicito aos nobres colegas a aprovação desse projeto

de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.684/2012

Estabelece normas de segurança para o uso de piscinas coletivas e públicas no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As  normas  de  segurança  para  o  uso  de  pisc inas  no  Estado  são  as

estabelecidas nesta lei.

Art.  2° - Para os efeitos desta lei, considera-se p iscina a estrutura destinada ao
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banho e à prática de esportes aquáticos, coberta e descoberta, edificada ou não,

utilizada para atividades de recreação, competição e afins.

§ 1º - Conforme o uso, considera-se:

I - piscina de uso comum a piscina de uso coletivo, localizada nas dependências de

entidade pública ou privada;

II - piscina pública a piscina aberta ao público.

§  2° -  É  excluída  do  conceito  de  piscina  de  uso  com um  a  piscina  utilizada

exclusivamente por seus proprietários e por pessoas de suas relações.

Art. 3° - As piscinas públicas e de uso comum devem  ser dotadas dos seguintes

equipamentos de segurança:

I - grades, cercas ou similares que assegurem o isolamento do tanque em relação à

área de circulação dos usuários e que sejam produzidas em material transparente, de

forma que o recinto da piscina seja visível do exterior, nos termos do regulamento;

II  -  dispositivo  de  segurança  que  interrompa  o  processo  de  sucção  de  água

instalado em local de fácil e rápido alcance e sinalizado;

III  -  placa de advertência próxima à piscina,  contendo, no mínimo, as seguintes

informações:

a) a profundidade da piscina;

b) as condições para o mergulho ou a proibição deste, se for o caso;

c) a advertência de que menores de doze anos deverão estar acompanhados por

responsável.

Art. 4° - As piscinas públicas e coletivas, quando em funcionamento, devem estar

sob a vigilância de salva-vidas, credenciados por órgão competente e devidamente

treinados, nos termos do regulamento.

Parágrafo único - O salva-vidas a que se refere o “caput” deste artigo deverá dispor,

no mínimo, dos seguintes equipamentos necessários aos primeiros socorros:

I- hastes longas;

II - boias unidas por cordas;

III - cilindros de oxigênio com capacidade mínima de 1,5m³ ( um vírgula cinco metro

cúbico);

IV - manômetro com válvula redutora e fluxômetro;
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V - sistema capaz de proporcionar assistência ventiladora assistida ou controlada e

constituída de bolsa com capacidade mínima de três litros;

VI - válvula sem reinalação e máscara nos tamanhos pequeno, médio e grande;

VII - cânula oro-faríngea nos tamanhos pequeno, médio e grande;

VIII - aparelho portátil para respiração artificial;

IX - sala de primeiros socorros com maca;

X - cadeiras de observação com altura mínima de assento de 1,80m (um metro e

oitenta  centímetros),  na  proporção  de  uma  para  600m2  (seiscentos  metros

quadrados) de superfície de água.

Art.  5° -  O  cuidado  com  a  integridade  física  dos  us uários  de  piscinas  é  de

responsabilidade compartilhada, cabendo aos usuários:

I - zelar para a manutenção de comportamento responsável e defensivo na piscina;

II  -  respeitar  e  fazer  respeitar  a  sinalização  de  advertência  e  as  normas  de

segurança na piscina.

Art. 6° - Os fornecedores de piscinas, nos termos d o art. 8°, “caput” e parágrafo

único, e do art. 9º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor - , devem informar os riscos que seu produto oferece aos consumidores,

se utilizado sem as devidas precauções de segurança.

Art.  7° -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  su jeita  o  responsável  pelo

estabelecimento onde se situa a piscina ao pagamento de multa pecuniária no valor

de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a piscina será interditada até a adoção

das medidas de segurança de que trata esta lei.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2012.

Rômulo Veneroso

Justificação:  O  projeto  em  questão  visa  aumentar  as  medidas  de  segurança

adotadas nas piscinas, prevenindo acidentes e minorando suas consequências, no

caso  de  ocorrerem.  Ele  encontra  respaldo  no  art.  24,  XII,  da  Constituição  da

República, segundo o qual compete à União e aos Estados legislar concorrentemente

sobre proteção e defesa da saúde.
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Acidentes em piscinas podem ser evitados se houver uma constante supervisão

das atividades nela realizadas e uma permanente manutenção dos equipamentos de

resgate  ou  de  salvamento  estacionados  perto  delas.  Um  bom  trabalho  inicial  de

resgate  e  ressuscitação  pode  evitar  maiores  danos  à  saúde  que os  usuários  de

piscinas possam, porventura, sofrerem.

Tais acidentes, segundo os estudos e estatísticas realizadas, ocorrem por ausência

de regulamentação desse setor que objetive a prevenção de acidentes por mergulho,

afogamentos, quedas, entre outros.

Em função do exposto, solicitamos aos nobres pares o necessário apoio para fazer

prosperar este projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Doutor

Viana. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 644/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.182/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o grupo de teatro Espanca pelo lançamento em livro de

quatro de suas peças. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.183/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação dos Apicultores do Vale do Aço por ter

exportado neste ano 200t de mel. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.184/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais da Casa do artigo “Sobre Saúde e Ambiente do Trabalho de Eletricitários em

Minas Gerais”, de José Reginaldo Inácio e Everson de Alcântara Tardeli. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.185/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulada

manifestação de repúdio e protesto em face da queda de cabos de um transformador

da rede da Cemig, em Coronel Fabriciano, a qual causou danos em veículos e falta

de energia. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 4.186/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Reis de Paula por sua eleição para o

cargo de Presidente do TST. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Nº  4.187/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Madelon Rodrigues Santana, Escrivã de Polícia, pela

conquista do 1º lugar no 7º Campeonato Pan-Americano de Kickboxing, na categoria

máster até 55kg. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 4.188/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre eventuais  destinações, pelo

Estado, de alunos para Municípios; a possibilidade da retomada desses alunos pelo

Estado; e os critérios adotados nas designações para o exercício de função pública. (-

À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.189/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  formulado  voto  de  congratulações  com as  pessoas  e  entidades  que

menciona por sua contribuição para as atividades dessa Comissão. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº  4.190/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a regularidade na distribuição de

tiras reagentes de medida de glicemia capilar para diabéticos na Macrorregião Sul,

em especial em Pouso Alegre. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  4.191/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte, ao Conselho Municipal  de

Habitação e à Presidência da Urbel pedido de providências para a suspensão da

entrega  das  unidades  habitacionais  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  cujo

sorteio foi  realizado em 14/12/2012; a reedição da Resolução nº 27,  do Conselho

Municipal de Habitação, de modo a atender integralmente aos critérios já previstos

em lei; e a garantia de participação do Movimento de Moradias de Belo Horizonte na

indicação e verificação dos nomes e famílias beneficiadas.

Nº  4.192/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria

Adjunta de Defesa Social pedido de providências para o pagamento da indenização

devida ao Sr.  Wandrew Schewenck de Assis,  ferido durante escolta de presos no

Fórum de Sete Lagoas, e para a adaptação de sua residência e disponibilização de

cadeira de rodas.
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Nº  4.193/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para

que  sejam  destinados  recursos  para  o  treinamento  de  Agentes  Penitenciários  e

Socioeducativos,  com carga horária e métodos  adequados  e compatíveis  com as

suas funções, como condição básica do exercício de suas tarefas.

Nº  4.194/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Justiça e à Secretaria Nacional de Igualdade Racial

pedido de providências para que enviem a Força Nacional de Segurança à região de

Brejo dos Crioulos, no Município de São João da Ponte, em razão do acirramento dos

conflitos agrários entre fazendeiros e a comunidade quilombola na região.

Nº  4.195/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral do Ministério Público as notas taquigráficas da

40ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a

apuração  de  possível  desvio  de  conduta  funcional  da  Sra.  Valéria  Fernandes

Andrade, Promotora de Justiça da Comarca de São João da Ponte, a quem se imputa

posicionamento  funcional  sistematicamente  contrário  aos  quilombolas  da

Comunidade Brejo dos Crioulos nos processos judiciais em que eles têm interesse

jurídico.

Nº  4.196/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência do Incra em Minas Gerais as notas taquigráficas

da  40ª  Reunião  Extraordinária  dessa Comissão e  pedido  de  providências  para  a

adoção  de  medidas  urgentes  para  o  ressarcimento  de  40  famílias  que  ocupam

irregularmente  terras  quilombolas localizadas na região  de Brejo  dos Crioulos,  no

Município de São João da Ponte.

Nº  4.197/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  os  documentos  e  as  notas

taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  averiguar  eventual  morosidade  no  julgamento  do  mandado  de

segurança que gerou a suspensão dos efeitos da demarcação administrativa da terra

indígena  arroio-korá,  anteriormente  concedida  por  decreto  do  Presidente  da

República.
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Nº  4.198/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para reforçar a

segurança no presídio do Município de São João del-Rei, tendo em vista denúncias

de ameaças de rebelião no local.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack e das Comissões do Trabalho e de Assuntos Municipais.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para, de conformidade com o inciso IV do

art.  6º  do Regimento  Interno,  proceder  à solenidade de posse do Sr.  Júlio  Cesar

Gomes dos Santos na vaga decorrente da renúncia do Deputado Antônio Júlio, eleito

para o cargo de Prefeito do Município de Pará de Minas; e para a apresentação dos

resultados da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack.

- A ata da solenidade de posse e a ata que contém a apresentação dos resultados

da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack serão publicadas em outra

edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.191 a 4.198/2012,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do
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Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária,

em 19/12/2012, dos Projetos de Lei  nºs 1.882/2011, do Deputado Neider Moreira,

2.002/2011,  do  Deputado Tenente  Lúcio,  3.363/2012,  do  Deputado  Anselmo José

Domingos, com a Emenda nº 1, 3.537/2012, do Deputado Duarte Bechir, 3.552/2012,

do Deputado Neilando Pimenta, 3.555/2012, do Deputado Ulysses Gomes, com a

Emenda nº 1, 3.572 e 3.573/2012, do Deputado Ivair Nogueira, 3.574 e 3.575/2012,

do  Deputado  Duilio  de  Castro,  3.576/2012,  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  e

3.588/2012,  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  e  dos  Requerimentos  nºs  4.019  e

4.020/2012, do Deputado Délio Malheiros, 4.038 a 4.040, 4.049, 4.089 a 4.091, 4.094

e  4.120/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e  4.127/2012,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária,

em 19/12/2012, dos Requerimentos nºs 4.021 e 4.129 a 4.133/2012, do Deputado

Fábio Cherem, e 4.134/2012, da Deputada Luzia Ferreira; e da Comissão Especial

para o Enfrentamento do Crack - informando a conclusão dos seus trabalhos (Ciente.

Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO

CRACK

Sumário

1 Introdução

2 Objetivos, composição e prazo de funcionamento

3 O uso de drogas no mundo, no Brasil e em Minas Gerais

4 Políticas sobre drogas

4.1 Rede de atenção ao usuário de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema

Único de Saúde

4.2 Rede complementar de suporte social na atenção ao dependente químico

4.3 Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas

5 Impactos do “crack” a segurança pública

6 Do endurecimento penal à justiça terapêutica
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7 O financiamento para as políticas sobre drogas

8 Trabalhos realizados pela Comissão

9 Conclusões e recomendações

Anexo

1 INTRODUÇÃO

As  comissões  especiais  para  proceder  a  estudo  sobre  determinada matéria  de

interesse público constituem um instrumento de que se valem os parlamentares para

exercerem a sua função fiscalizadora.  Um dos temas que,  por  sua urgência,  tem

suscitado vários debates nesta Casa é o crescente uso do “crack” em Minas Gerais e

as graves consequências desse consumo na saúde dos usuários, no seu contexto

familiar e na sociedade.

Segundo estimativa de 2010, com base em dados do censo do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatísticas - IBGE -, o número de usuários hoje no Brasil está em

torno de 1,2 milhão e a idade média para início do consumo da droga é 13 anos.

Ainda em 2010, a Confederação Nacional de Municípios - CNM - realizou pesquisa

em 3.950 (71%) das cidades brasileiras para investigar a presença das drogas nos

Municípios,  como  o  poder  público  municipal  está  organizado  para  enfrentar  o

problema e qual a participação da União e dos Estados. Segundo a pesquisa, que

deu  ênfase  especial  ao  uso  do  “crack”,  em  Minas  Gerais,  676  Municípios

responderam à pesquisa, número que representa 79,2% do total de Municípios do

Estado. Dos Municípios que participaram da pesquisa, 72 (10,6%) estão equipados

com os Centros de Atenção Psicossocial - Caps -, que contam atualmente com 744

profissionais de saúde em atuação, e 41 (6%) têm programas de combate ao “crack”

e  outras  drogas.  As  principais  ações  desenvolvidas  são:  a  prevenção  ao  uso  e

consumo  de  drogas,  a  mobilização  e  orientação  à  população  e  a  realização  de

estudos e pesquisas.

Diante da situação, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo Lamac e Ulisses

Gomes propuseram a criação desta Comissão Especial, nos termos do inciso II e do

§ 4º do art. 111 do Regimento Interno.

2 OBJETIVOS, COMPOSIÇÃO E PRAZO DE FUNCIONAMENTO

A requerimento  dos  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  Paulo  Lamac  e  Ulisses
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Gomes, publicado no Diário do Legislativo do dia 9/2/2012, foi criada esta Comissão

Especial para proceder a estudos para o enfrentamento do problema do "crack" no

Estado.

Em 27/3/2012 instaurou-se a Comissão, composta pelos Deputados Paulo Lamac -

Presidente -, Vanderlei Miranda - Vice-Presidente -, Célio Moreira - relator -, Doutor

Wilson Batista e Lisa Prado e, como suplentes, respectivamente, os Deputados André

Quintão, Tadeu Martins Leite, Carlos Mosconi, Marques Abreu e Doutor Viana.

A Comissão iniciou seus trabalhos em 3/4/2012, com o objetivo geral de discutir as

formas  de  atenção  ao  usuário  de  "crack",  a  organização  da  rede  de  atenção,  a

abordagem da defesa social  e  o financiamento para  as políticas  sobre drogas.  O

prazo estabelecido inicialmente para a conclusão dos trabalhos foi de 60 dias, mas a

complexidade  da  matéria  exigiu  mais  tempo  de  estudo.  Os  trabalhos  foram

concluídos em 19/12/2012.

Os estudos da Comissão basearam-se na análise da legislação pertinente e nos

depoimentos das autoridades convidadas a esclarecer o tema, cujos conteúdos foram

registrados nas notas taquigráficas. Uma síntese desses depoimentos é apresentada

ao fim deste relatório para melhor compreensão dos fatos.

Além  de  fiscalizar  os  atos  do  Poder  Executivo,  atribuição  conferida  ao  Poder

Legislativo  pelo  art.  62,  XXXI  da  Constituição  Estadual,  esta  Comissão  tem  por

objetivo intermediar as discussões entre os diversos atores envolvidos no problema

estudado,  bem  como  cobrar  maior  empenho  por  parte  do  poder  público  na

organização,  ampliação  e  melhoria  da  rede  de  atenção  aos  usuários  de  drogas,

principalmente no que se refere ao “crack”.

3 O USO DE DROGAS NO MUNDO, NO BRASIL E EM MINAS GERAIS

O “crack” é uma substância derivada da cocaína, produzida em forma de pedras, a

partir  da  mistura  da  pasta  base  com  diversos  produtos  químicos.  É  uma  droga

estimulante do sistema nervoso central que, quando inalada, atinge o cérebro em 5 a

10 segundos,  provocando intensa euforia,  excitação,  insônia,  sensação de poder,

além  de  desorientação,  instabilidade  emocional  e  mania  de  perseguição.  Esses

efeitos podem durar de 15 a 20 minutos. Fisiologicamente, o “crack” provoca aumento

repentino  da  pressão  arterial  e  aceleração  dos  batimentos  cardíacos.  Seu  uso
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frequente e prolongado pode ocasionar convulsões, coma, parada cardíaca e levar à

morte pelo comprometimento dos centros cerebrais que controlam a respiração.

Como o “crack” tem um poder estimulante maior que a cocaína, causa de forma

mais rápida dependência extrema. Por isso, o usuário de “crack” fica em situação

ainda  mais  vulnerável  que  o  de  cocaína  e,  para  obtê-lo,  coloca-se  em  diversas

situações de risco, como exposição a relações sexuais desprotegidas, envolvimento

em atos infracionais  e violência,  o que leva a um comprometimento das relações

familiares e sociais.

O uso de drogas lícitas, como o álcool e tabaco, e ilícitas é um grande problema de

saúde pública em todo o mundo. Além de provocar vários distúrbios no organismo

dos usuários, o consumo dessas substâncias tem relação direta e indireta com uma

série de agravos à saúde, como acidentes de trânsito, agressões, depressões clínicas

e distúrbios de conduta, ao lado de comportamentos de risco. Quando se constata

que os acidentes e a violência, muitas vezes decorrentes do uso de drogas, vêm em

segundo lugar no “ranking” das causas de óbito geral e em primeiro lugar das causas

de  óbito  entre  pessoas  de  10  a  49  anos  de  idade,  percebe-se  a  gravidade  do

problema, nem sempre revelada em toda a sua extensão nas estatísticas.

No Relatório  sobre a Saúde no Mundo 2001 -  Saúde Mental  Nova Concepção,

Nova Esperança -, publicado pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, afirma-se

que cerca de 10% da população dos centros urbanos de todo o mundo consomem

abusivamente substâncias psicoativas, independentemente de idade, sexo, nível de

instrução e poder aquisitivo.

Segundo informações do Observatório  Brasileiro de Informações sobre Drogas -

Obid -, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - Senad -, a média de idade

para o início do consumo de álcool entre estudantes de ensino fundamental e médio

da rede pública de ensino das 27 capitais brasileiras é de 12,5 anos. A média de

idade para o início do consumo de cocaína na mesma população é de 14,4 anos, e

para o “crack”, de 13,8 anos. Ainda segundo dados da mesma fonte, estima-se que

ocorreram  aproximadamente  6.000  mortes  associadas  ao  consumo de  álcool  em

2005.

O relatório mundial sobre drogas, de 2010, realizado pelo Escritório das Nações
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Unidas sobre Drogas e Crimes - UNODC -, estima que 155 a 250 milhões de pessoas

no mundo usaram substâncias ilícitas pelo menos uma vez no ano anterior ao da

pesquisa. Segundo as estimativas, a maconha é a droga mais utilizada, com 129 a

190 milhões de usuários. Em segundo lugar estão as anfetaminas, seguidas pelos

opioides, como a heroína e morfina. A cocaína está no quarto lugar.

No Brasil, os dados mais recentes em relação ao uso de drogas em geral são de

2005, reunidos a partir  do segundo Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas

Psicotrópicas, realizado em 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes

pelo Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas - Cebrid -, a pedido da Secretaria

Nacional de Políticas sobre Drogas - Senad. Segundo os dados levantados em uma

amostragem de 7.939 entrevistas,  as  drogas mais  utilizadas,  excluindo o álcool  e

tabaco,  foram  a  maconha,  seguida  pelos  solventes  e  pelos  benzodiazepínicos.  A

cocaína, o "crack" e a merla foram utilizados por,  respectivamente, 2,9%, 0,7%, e

0,2% das pessoas entrevistadas.  Já em relação à dependência de drogas, o álcool

ficou em primeiro lugar (12,3%), o tabaco em segundo lugar (10,1%) e a maconha,

em terceiro (1,2%).

O  primeiro  Levantamento  Nacional  sobre  Padrões  de  Consumo  de  Álcool  na

População Brasileira, de 2006, realizado pela Senad em parceria com a Universidade

Federal  de  São  Paulo,  mostrou  que  65%  dos  estudantes  do  ensino  médio  e

fundamental e 41% das crianças de faixa etária de 10 a 12 anos já consumiram álcool

pelo menos uma vez na vida. O consumo frequente de bebidas alcoólicas (definido

como 6 ou mais vezes no mês anterior à entrevista) por estudantes de ensino médio

e fundamental foi  de cerca de 11%. Além disso,  o uso pesado (definido como 20

vezes ou mais no mês anterior à entrevista) foi de quase 7%.

Em relação ao uso de bebida alcoólica por maiores de 18 anos, 52% dos brasileiros

bebem pelo menos uma vez ao ano. Entre os homens, o índice é de 65%, e entre as

mulheres,  de  41%.  Entre  os  usuários  de  álcool,  60%  dos  homens  e  33%  das

mulheres consumiram 5 doses ou mais na vez em que mais beberam no ano anterior

á  pesquisa.  Do conjunto  dos  homens  adultos,  11% bebem  todos  os  dias  e  28%

consomem bebida alcoólica de 1 a 4 vezes por semana.

Apresentaremos,  a  seguir,  alguns  dados  disponíveis  no  “site”  do  Observatório
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Brasileiro sobre Drogas - Obid -,  obtidos com base no II  Levantamento Domiciliar

sobre o uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005.

Prevalência de uso na vida de drogas, por faixa etária, dos entrevistados das cidades

com mais de 200 mil habitantes da Região Sudeste, em 2005 (em %)

* - A tabela ilustrando a prevalência de uso na vida de drogas, por faixa etária, dos

entrevistados das cidades com mais de 200 mil habitantes da Região Sudeste, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

Uso na vida de "crack" distribuído segundo o sexo e a faixa etária na Região Sudeste

* - A tabela ilustrando o uso na vida de “crack” distribuído segundo o sexo e a faixa

etária na Região Sudeste foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

A  dependência  de  álcool  e  outras  drogas  é  transtorno  em  que  predomina  a

heterogeneidade, já que surge por diferentes razões e afeta as pessoas de diferentes

maneiras,  em  diferentes  contextos  e  circunstâncias.  As  consequências  são

igualmente diversas.

As políticas públicas para o enfrentamento do problema devem abranger não só

estratégias relativas à saúde, mas também à segurança e à educação, entre outras.

Dessa  forma,  as  políticas  já  criadas  para  lidar  com  a  questão  têm  origem  em

diferentes  órgãos  do  poder  público,  como  o  Ministério  da  Saúde  e  o  Conselho

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e trazem diferentes perspectivas para

abordar o problema.

Sintetizaremos, a seguir, algumas das políticas públicas relativas ao uso de drogas

em vigor em âmbito nacional e estadual.

4 POLÍTICAS SOBRE DROGAS

O  Conselho  Nacional  Antidrogas  editou  a  Resolução  GSIPR/CH  nº  3,  de

27/10/2005,  aprovando a  Política  Nacional  sobre  Drogas,  que  tem por  objetivo  a

construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido

de  drogas  lícitas.  O  princípio  que  fundamenta  todas  as  suas  ações  é  o  da

responsabilidade compartilhada, que consiste em uma atuação conjunta dos diversos

segmentos do governo e da sociedade para reduzir a oferta e a demanda de drogas e

os danos advindos de seu consumo.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, editou o Decreto nº 44.360, de 24/7/2006,
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que instituiu a Política Estadual sobre Drogas, com os mesmos princípios da Política

Nacional.  Um  ponto  que  vale  ressaltar  é  que  o  Estado  tem  se  empenhado

particularmente  para  o  fortalecimento  da  rede complementar  de suporte  social  na

atenção ao dependente químico.

A estratégia de redução de oferta de drogas engloba as ações de repressão ao

tráfico de entorpecentes, de combate ao crime organizado, à corrupção e à lavagem

de dinheiro, por meio da atuação integrada dos órgãos responsáveis pela persecução

criminal,  em  níveis  federal  e  estadual.  Inclui  também a cooperação internacional,

principalmente com os países vizinhos, para combater o tráfico de entorpecentes e

evitar a entrada de drogas no País.

As ações de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social dos usuários e

dependentes  químicos  compõem  a  estratégia  de  redução  da  demanda.  Na

prevenção,  a  atuação  conjunta  de  segmentos  da  sociedade  e  de  órgãos

governamentais é de extrema importância para a construção de redes sociais que

visem à melhoria das condições de vida e promoção geral da saúde da população.

A execução  das  ações  preventivas  compete  aos  Municípios,  pelo  princípio  de

descentralização  que  rege  as  políticas  públicas  na  área  da  saúde.  Essas  ações

priorizam  as  comunidades  mais  vulneráveis,  com  o  apoio  da  sociedade  civil

organizada e dos conselhos de políticas públicas sobre drogas.

As ações de prevenção devem ser orientadas para a promoção da saúde física e

mental, da integração socioeconômica e das relações familiares. Além disso, devem

buscar o desenvolvimento humano, a educação para a vida saudável, o incentivo à

prática  de  esportes,  o  acesso  aos  bens  culturais  e  ao  lazer.  Entre  as  ações  de

educação  preventiva,  estão  as  de  desestimular  o  consumo  inicial  de  drogas,

incentivar a diminuição do consumo e reduzir os riscos e danos associados ao seu

uso indevido.

Cabe ao Estado implementar ações de tratamento, recuperação, reinserção social e

ocupacional  dos  usuários  de  drogas  e  dependentes  químicos,  e  de  redução dos

danos advindos do uso indevido de drogas. Essas ações devem ser implementadas

em rede nacional,  com a participação de organizações não governamentais, como

comunidades terapêuticas, grupos de autoajuda e ajuda mútua,  casas de apoio e
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convivência e moradias assistidas, articuladas ao Sistema Único de Saúde - SUS - e

ao Sistema Único de Assistência Social - Suas.

4.1 Rede de Atenção ao Usuário de Álcool e Outras Drogas no âmbito do Sistema

Único de Saúde

O Ministério da Saúde considera o uso indevido das drogas uma questão de saúde

pública,  que  justifica  a  criação  de  políticas  públicas  para  abordar  o  problema.

Considera  também  que  a  atenção  a  ser  dispensada  aos  usuários  de  drogas  e

dependentes químicos deve considerar as singularidades das pessoas e as diferentes

possibilidades de acolhimento e não se restringir ao objetivo de fazer com que se

abstenham da droga.

Por essa razão, a Política de Atenção a Usuários de Álcool e outras Drogas inclui a

estratégia  de  redução  de  danos.  Essa  estratégia  visa  reduzir  as  consequências

adversas do consumo de drogas lícitas e ilícitas, sem a preconização imediata da

abstinência, já que existem casos em que a pessoa não quer ou não pode parar de

usá-las. Nessa abordagem procura-se definir, juntamente com o usuário, estratégias

para a defesa de sua vida, com o objetivo de aumentar o grau de sua liberdade e

corresponsabilidade.

A estratégia da redução de danos amplia o acesso do usuário ao sistema, por meio

da construção de redes de suporte social e do estabelecimento de vínculos com os

profissionais.

A atenção ao usuário de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de

Saúde - SUS - segue o modelo de rede de atendimento ambulatorial e hospitalar. A

Portaria MS/GM nº 3.088, de 23/12/2011, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes

do  uso de “crack”,  álcool  e  outras  drogas.  Nos  termos  da  norma mencionada,  a

assistência  nessa  área  engloba  componentes  da  atenção  básica,  da  atenção

psicossocial  especializada,  da  atenção  de  urgência  e  emergência,  da  atenção

residencial  de  caráter  transitório,  da  atenção  hospitalar,  além  de  estratégias  de

desinstitucionalização e de reabilitação psicossocial.

Assim, a assistência prestada pela atenção básica inclui as unidades básicas de

saúde,  as  equipes  de  atenção  básica  para  populações  específicas  (equipe  de
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consultório na rua e equipe de apoio aos serviços do componente atenção residencial

de caráter transitório), os centros de convivência, as equipes da estratégia de saúde

da família e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - Nasf.

Na atenção básica, são desenvolvidas ações de promoção, prevenção e tratamento

dos principais problemas de saúde decorrentes do uso de drogas, além de atividades

para reinserção social dos usuários. Nos Municípios com menos de 20 mil habitantes,

o ideal é que a atenção básica trate todos os casos relacionados ao uso indevido de

drogas.

O Consultório  na  Rua atua com equipes  de 4  a  7 profissionais  de  saúde,  que

buscam ativamente os usuários de álcool, “crack” e outras drogas e prestam-lhes os

cuidados  de  que  necessitarem.  Esse  serviço  era  anteriormente  prestado  por

equipamento  denominado  Consultório  de  Rua,  vinculado  à  Política  Nacional  de

Saúde Mental.  O Consultório  na  Rua,  por  sua vez,  insere-se  na  atenção  básica,

possibilitando uma ampla atuação dos profissionais da equipe para a atenção integral

do indivíduo em situação de rua. A Portaria MS/GM nº 122, de 25/1/2012, define as

diretrizes  de organização e funcionamento  das  equipes dos Consultórios  na  Rua.

Segundo essa norma, as atividades são prestadas “in loco”, de forma itinerante, e as

ações  desenvolvidas  são  compartilhadas  e  integradas  às  Unidades  Básicas  de

Saúde, às equipes dos Caps,  aos serviços de urgência e emergência,  e a outros

pontos de atenção. Há 3 modalidades de equipes de Consultório na Rua, que variam

segundo o número de integrantes. As equipes podem ser compostas por enfermeiro,

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, médico, agente social, técnico ou

auxiliar de enfermagem e técnico em saúde bucal. Todas as modalidades de equipe

podem agregar agentes comunitários de saúde para complementar suas ações. Para

implantação das equipes  de Consultório  na Rua,  o parâmetro  adotado é  de uma

equipe para cada 80 a 1.000 moradores de rua. Esse programa também depende de

adesão do gestor municipal de saúde, que deve oferecer como contrapartida veículo

para deslocamento das equipes.

O atendimento  psicossocial  especializado é prestado pelos  Centros  de  Atenção

Psicossocial - Caps -, que são de três tipos: Caps I, Caps II e Caps III, definidos por

ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. Esses centros
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são  responsáveis  pela  organização  da  demanda  da  rede  de  saúde  mental,  pela

regulação da porta de entrada da rede assistencial,  bem como pela supervisão e

capacitação das equipes de atenção básica no âmbito de seu território.  Oferecem

atendimento ambulatorial  em três modalidades:  intensivo,  destinado aos pacientes

que necessitam de acompanhamento contínuo; semi-intensivo,  para pacientes que

precisam de acompanhamento frequente; e não intensivo, dirigido aos pacientes que

não necessitam de atendimento frequente.

O serviço prestado pelos Caps deve estimular o convívio social do paciente com a

comunidade.  A assistência  inclui  atendimento  individual,  em grupo ou em oficinas

terapêuticas,  visitas  domiciliares,  atendimento  à  família,  atividades  comunitárias

visando  à  inserção  social  do  dependente  químico,  bem  como  procedimentos  de

desintoxicação leve.

Os  Caps  I  têm  capacidade  operacional  para  atendimento  em  Municípios  com

população  entre  20  mil  e  70  mil  habitantes  e  atendem  os  casos  de  crise  de

abstinência leve a moderada e pessoas dependentes ou em uso prejudicial de álcool.

Os  Caps  II  atendem  nos  Municípios  com  população  entre  70  mil  e  200  mil

habitantes. Além das atribuições já citadas para os Caps em geral, coordena, por

delegação  do  gestor  local,  as  atividades  de  supervisão  de  unidades  hospitalares

psiquiátricas no âmbito do seu território. Alguns desses centros funcionam em três

turnos e ficam abertos até às 21h em dias úteis.

Entre os Caps II há os Caps-ad, que prestam serviços de atenção psicossocial a

pacientes com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Esse tipo de

Caps tem capacidade operacional para atendimento em Municípios com população

acima de 70 mil habitantes e dispõe de 2 a 4 leitos para desintoxicação e repouso.

Outro tipo de Caps II é o Caps-i, serviço de atenção psicossocial para crianças e

adolescentes com transtornos mentais, que atende uma população de cerca de 200

mil habitantes.

Já os Caps III prestam serviço de atenção psicossocial contínua, durante 24 horas

diariamente, nos Municípios com população superior a 200 mil habitantes. Esse tipo

de  Caps  deve  estar  referenciado  a  um  serviço  de  atendimento  de  urgência  e

emergência geral de sua região, que dará suporte de atenção médica.
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Uma novidade da já mencionada Portaria nº 3.088 é a instituição dos Caps-ad III,

para  atendimento  de  adultos  ou  crianças  e  adolescentes,  com  necessidades  de

cuidados  clínicos  contínuos.  Esse  serviço  tem  funcionamento  24  horas,  incluindo

feriados e finais de semana e deve dispor de no mínimo 8 e no máximo 12 leitos de

acolhimento noturno. É indicado para Municípios ou regiões com população acima de

200  mil  habitantes.  A  Portaria  MS/GM  nº  130,  de  26/1/2012,  regulamenta  o

funcionamento desses tipos de Caps.

A atenção de urgência e emergência tem como pontos de atenção o Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - Samu -, salas de estabilização, unidades de pronto

atendimento 24 horas, entre outros, e é responsável pelo acolhimento, classificação

de  risco  e  cuidado  nas  situações  de  urgência  e  emergência  das  pessoas  com

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de “crack”,

álcool e outras drogas.

Na atenção hospitalar há enfermaria especializada para atenção às pessoas com

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de “crack”,

álcool e outras drogas em hospital geral e oferece tratamento hospitalar para casos

graves, especialmente abstinências e intoxicações severas. O serviços hospitalar de

referência  para  atenção  às  pessoas  com  sofrimento  ou  transtorno  mental  e  com

necessidades decorrentes do uso de “crack”, álcool e outras drogas, regulamentado

pela Portaria MS/GM nº 148, de 31/01/2012, oferece suporte hospitalar por meio de

internações  de  curta  duração,  para  usuários  de  álcool  e/ou  outras  drogas  em

situações indicativas de comorbidades clínicas ou psíquicas. Esse serviço funciona

em regime integral, ininterruptamente.

Além desses serviços, são pontos de atenção da rede outras formas de assistência,

como as Unidades de Acolhimento e os Serviços de Atenção em Regime Residencial,

entre os quais se incluem as Comunidades Terapêuticas.

As Unidades de Acolhimento destinadas a pessoas com necessidades decorrentes

do uso de “crack”, álcool e outras drogas foram instituídas pela Portaria MS/GM nº

121, de 25/1/2012, e integram a Rede de Atenção Psicossocial com o fim de garantir

o acolhimento voluntário e ofertar cuidados contínuos para pessoas em situação de

vulnerabilidade social  e  familiar  e que demandem acompanhamento  terapêutico  e
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proteção.  As  unidades  têm  caráter  residencial  transitório,  com  funcionamento

ininterrupto,  e os pacientes podem permanecer  por até 6 meses.  Essas unidades

devem  garantir  moradia,  serviços  educacionais  e  convivência  familiar  e  social.

Existem duas  modalidades:  Unidade de Acolhimento  Adulto,  destinada a  pessoas

maiores de 18 anos, com 10 a 15 vagas e no mínimo 5 profissionais, instaladas em

Municípios  com população  igual  ou  superior  a  200  mil  habitantes;  e  Unidade  de

Acolhimento Infanto-Juvenil, destinada a crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos,

com 10 vagas e pelo menos 6 profissionais, instaladas em Municípios com 100 mil

habitantes  ou  regiões  que tenham  pelo  menos  duas  mil  e  quinhentas  crianças  e

adolescentes em situação de risco para uso de drogas. O requisito específico para

constituição das UAs é a oferta de, no mínimo, 5 leitos de saúde mental para atenção

às pessoas com necessidades decorrentes do uso de “crack”, álcool e outras drogas

em enfermaria especializada ou em serviço hospitalar de referência para retaguarda

adicional à que é oferecida pelos Caps.  Essas unidades surgiram em 2010 como

Casas de Acolhimento Transitório  e  eram um dos  eixos  de  intervenção do  Plano

Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras

Drogas no SUS - Pead -, e foram reformuladas para prestar atendimento integral em

articulação com a rede de saúde mental.

No que tange às estratégias  de desinstitucionalização,  destacam-se os Serviços

Residenciais Terapêuticos, que são moradias inseridas na comunidade destinadas a

acolher  pessoas  egressas  de  internação  de  longa  permanência,  de  hospitais

psiquiátricos, hospitais de custódia, entre outros.

O  componente  reabilitação  psicossocial  da  rede  é  composto  por  iniciativas  de

geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais.

As Comunidades Terapêuticas e serviços afins compõem a rede complementar de

suporte social ao dependente químico e serão tratadas no item seguinte.

O  financiamento  da  rede  de  atenção  ao  usuário  de  álcool  e  outras  drogas  é

tripartite: parte do recurso vem do MS, parte vem do Estado, parte vem do Município,

cuja contribuição é a maior.

No  que  tange  à  qualificação  dos  profissionais  que  atuam  na  rede  de  atenção

integral aos usuários de álcool e drogas, foi implantado na rede SUS, em 2002, o
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Programa  de  Formação  e  Capacitação  de  Recursos  Humanos  Voltados  para  a

Atenção aos Usuários de Álcool e Drogas. Também foram criados, em parceria com

instituições  públicas  de  ensino  superior,  Centros  Regionais  de  Referência  e  de

Programas de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PETs.

Em 2009, o MS criou no SUS o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao

Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras Drogas - Pead - 2009-2010, que atende

os 100 maiores Municípios brasileiros, com população superior a 250 mil habitantes,

além  das  capitais  e  de  sete  Municípios  de  fronteira  selecionados.  O  plano  visa

ampliar o acesso ao tratamento e à prevenção em álcool e outras drogas no SUS;

diversificar as ações orientadas para a prevenção, promoção da saúde, tratamento e

redução  dos  riscos  e  danos  associados  ao  consumo  prejudicial  de  substâncias

psicoativas;  e  construir  respostas  intersetoriais  efetivas.  Busca  também  alcançar

prioritariamente crianças, adolescentes e jovens em situação de grave vulnerabilidade

social. A primeira chamada para selecionar projetos de Consultórios de Rua se deu

por meio do Pead.

Importa  destacar  algumas normas  que têm por  objeto a atenção ao usuário de

álcool e outras drogas:

- Lei nº 10.216, de 6/4/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas

portadoras  de  transtornos  mentais  e  redireciona o  modelo  assistencial  em saúde

mental.

- Portaria GM nº 336, de 19/2/2002, do Ministério da Saúde, que define as normas e

diretrizes dos serviços prestados nos Caps;

- Portaria GM nº 816, de 30/4/2004, do Ministério da Saúde, que cria o Programa

Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas.

O objetivo do Programa é definir estratégias específicas de enfrentamento que visam

ao fortalecimento da rede de assistência aos usuários de álcool e outras drogas, com

ênfase na reabilitação e reinserção social desses usuários;

- Portaria GM nº 1.059, de 4/7/2005, do Ministério da Saúde, que destina incentivo

financeiro para o fomento de ações de redução de danos em Caps-ad e dá outras

providências;

- Portaria GM nº 1.190, de 5/6/2009, do Ministério da Saúde, que institui o Plano
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Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras

Drogas no SUS-Pead-2009-2010.

- Decreto nº 7.179, de 20/5/2010, que instituiu o Plano Integrado de Enfrentamento

do “Crack” e Outras Drogas.

- Decreto nº 44.360, de 24/7/2006, que institui a Política Estadual sobre Drogas, cria

o Sistema Estadual Antidrogas e dá outras providências.

Em  2011  e  2012  diversas  normas  foram editadas  com o  intuito  de  melhorar  a

organização e fortalecer a rede de atenção ao usuário de drogas. Além das já citadas

anteriormente, apontamos as seguintes:

- Decreto nº 7.508, de 28/6/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19/9/1990, e

dispõe que as regiões de saúde devem conter entre suas ações e serviços mínimos a

atenção psicossocial.

- Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 448, de 6/10/2011, que resolve que

a  inserção  de  toda  e  qualquer  entidade  ou  instituição  da  Rede  de  Atenção

Psicossocial  do  SUS  seja  orientada  pela  adesão  aos  princípios  da  reforma

antimanicomial,  em especial  no que se  refere ao  não isolamento  de  indivíduos e

grupos populacionais.

-  Portaria GM nº 3.089, de 23/12/2011,  do Ministério  da Saúde,  que dispõe,  no

âmbito  da  Rede  de Atenção Psicossocial,  sobre  o  financiamento  dos  Centros  de

Atenção Psicossocial - Caps.

- Portaria GM nº 121, de 25/1/2012, que institui  a Unidade de Acolhimento para

pessoas com necessidades decorrentes do uso de Crack, Álcool e Outras Drogas

(Unidade  de  Acolhimento),  no  componente  de  atenção  residencial  de  caráter

transitório da Rede de Atenção Psicossocial.

-  Portaria  GM nº  122,  de  25/1/2012,  que define  as  diretrizes  de  organização e

funcionamento das Equipes de Consultório na Rua.

- Portaria GM nº 130, de 26/1/2012, que redefine o Centro de Atenção Psicossocial

de Álcool e outras Drogas 24 h (Caps-ad III) e os respectivos incentivos financeiros.

-  Portaria  GM nº 148,  de 1º/2/2012,  que define as  normas de funcionamento e

habilitação  do  Serviço  Hospitalar  de  Referência  para  atenção  a  pessoas  com

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de
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álcool,  “crack”  e  outras  drogas,  do  Componente  Hospitalar  da  Rede  de  Atenção

Psicossocial, e institui incentivos financeiros de investimento e de custeio.

- Resolução da Secretaria de Estado de Saúde - SES - nº 3.205, de 4/4/2012, que

aprova o Plano Mineiro de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool, “crack” e Outras

Drogas no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais.

4.2 Rede complementar de suporte social na atenção ao dependente químico

A Portaria  GM nº  2.197,  de  14/10/2004,  do  Ministério  da  Saúde,  que  institui  o

Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, no âmbito do

Sistema Único  de  Saúde -  SUS -,  inclui  a  rede de suporte  social  como um  dos

componente principais desse Programa.

O  art.  6º  dessa  portaria  determina  que  a  rede  de  suporte  social  deve  estar

articulada à rede de serviços prestados pelo SUS, não como componente e sim como

instância  complementar.  Esse  artigo  menciona,  ainda,  as  instituições  que  a

constituem:  grupos  de  mútua  ajuda,  entidades  congregadoras  de  usuários,

associações comunitárias e demais entidades da sociedade civil organizada.

O Estado de Minas Gerais, reconhecendo a importância da intervenção comunitária

no  atendimento  de  usuários  e  dependentes  de  álcool  e  outras  drogas,  editou  o

Decreto  nº  44.107,  de  14/9/2005,  criando  o  Programa  Rede  Complementar  de

Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico. Um dos objetivos do programa é

estabelecer uma rede de cooperação com entidades e grupos da sociedade civil que

desenvolvem  projetos  na  área  de  prevenção,  tratamento  e  reinserção  social  de

dependentes químicos, integrando dessa forma as ações destinadas a esse público

no Estado.

As comunidades terapêuticas - CTs - são exemplos de entidades que compõem a

rede de suporte social  e  exercem papel  importante no tratamento,  recuperação e

reinserção social  dos  dependentes químicos.  Devido  ao  aumento do  consumo de

drogas, o trabalho desenvolvido por essas entidades é uma alternativa, oriunda do

terceiro  setor,  para  quem  necessita  de  um  tratamento  para  o  uso  e  abuso  de

substância psicoativa.

O “Glossário de álcool e drogas”, publicado pela Organização Mundial de Saúde em

1994  e  editado  pela  Secretaria  Nacional  Antidrogas  -  Senad  -  em  2006,  define
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comunidade terapêutica:

“Um  ambiente  estruturado  no  qual  indivíduos  com  transtornos  por  uso  de

substância psicoativa residem para alcançar a reabilitação. Tais comunidades são em

geral  especificamente destinadas a pessoas dependentes de drogas; elas operam

sob normas estritas, são dirigidas principalmente por pessoas que se recuperaram de

uma  dependência,  e  são  em  geral  isoladas  geograficamente.  As  Comunidades

Terapêuticas são caracterizadas por uma combinação de “teste de realidade” (através

da confrontação do problema relacionado ao uso de droga pelo individuo) e de apoio

dos  funcionários  e  de  corresidentes  para  a  recuperação.”  (Disponível  em:

<http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Publicacoes/3276

15.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2012.)

No decorrer dos últimos anos, com o crescente consumo de drogas, houve uma

grande expansão das Comunidades Terapêuticas no País. Apesar de positiva, essa

expansão trouxe alguns problemas, como a má qualidade de atendimento prestado

por algumas delas e a falta de adequação para abrigar os dependentes em busca de

tratamento.

No  intuito  de  regulamentar  as  atividades  desse  setor,  recentemente  a  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - revogou a Resolução nº 101, de 31/5/2001,

que estabelecia Regulamento Técnico disciplinando as exigências mínimas para o

funcionamento de serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso

ou abuso de substâncias psicoativas, segundo o modelo psicossocial, e editou nova

resolução.

Atualmente  a  rede  complementar  de  suporte  social  é  regulamentada  pela

Resolução  nº  29  de  30/6/2011,  da  Anvisa,  que  dispõe  sobre  os  requisitos  de

segurança para o funcionamento das instituições que prestam serviços de atenção a

pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias

psicoativas. Nos termos da resolução, as instituições devem ter licença atualizada de

acordo com a legislação sanitária  local,  bem como manter responsável técnico de

nível superior legalmente habilitado, com um substituto com a mesma qualificação. A

norma prevê ainda que as instituições devem ter mecanismos de encaminhamento à

rede de saúde dos residentes que apresentarem intercorrências clínicas ou agravos à
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saúde.  Nesses  locais  deve  haver  recursos  humanos  em  tempo  integral,

proporcionando ações de capacitação. A norma dispõe também sobre as exigências

quanto  à  infraestrutura  das  instituições  e  define  os  processos  operacionais

assistenciais.

O Ministério da Saúde editou ainda a Portaria GM nº 131, de 26/1/2012, que institui

incentivo  financeiro  de  custeio  destinado  aos  Estados,  Municípios  e  ao  Distrito

Federal  para  apoio  ao  custeio  de  Serviços  de  Atenção  em  Regime  Residencial,

incluídas as Comunidades Terapêuticas, voltados para pessoas com necessidades

decorrentes do uso de álcool, "crack" e outras drogas, no âmbito da Rede de Atenção

Psicossocial. Segundo a norma citada tais comunidades são consideradas espécie do

gênero Serviços de Atenção em Regime Residencial, que são serviços de saúde de

atenção  residencial  transitória  que  oferecem  cuidados  para  adultos  com

necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de álcool, "crack" e outras drogas.

Segundo dados da Subsecretaria de Política sobre Drogas, até junho de 2012 há no

Estado cerca de 31 instituições da rede complementar de suporte social na atenção

ao dependente químico credenciadas.

4.3 Plano Nacional de Enfrentamento ao “Crack” e Outras Drogas

O número de usuários de “crack” e a violência associada ao uso dessa substância

aumentou muito no Brasil,  nos últimos anos. Por isso,  o governo federal  editou o

Decreto nº 7.179, de 20/5/2010, que institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao

“Crack”  e  Outras  Drogas,  com  o  objetivo  de  coordenar  as  ações  federais  de

prevenção, tratamento, reinserção social do usuário, bem como combater o tráfico,

em parceria com Estados, Municípios e sociedade civil.

O  plano,  composto  de  ações  de  aplicações  imediata  e  ações  estruturantes,

fundamenta-se  na  articulação  permanente  entre  as  políticas  e  ações  de  saúde,

assistência social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos,

juventude, entre outras, em consonância com os pressupostos, diretrizes e objetivos

da Política Nacional sobre Drogas.

São ações imediatas constantes no plano: ampliação de leitos para tratamento de

usuários de “crack” e outras drogas; ampliação da rede de assistência social voltadas

para  a  inclusão  de  crianças,  adolescentes  e  jovens  usuários  em  programas  de
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reinserção  social;  ampliação  das  ações  de  prevenção,  tratamento,  assistência  e

reinserção  social  em  regiões  de  grande  vulnerabilidade  à  violência  e  ao  uso  de

“crack”  e  outras  drogas;  enfrentamento  do  tráfico  da  droga  em  todo  o  território

nacional,  principalmente  nos  Municípios  localizados  em  região  de  fronteira;

fortalecimento e articulação das polícias estaduais para atuarem nas áreas de maior

vulnerabilidade ao consumo de “crack”; realização de uma campanha permanente de

mobilização nacional para engajamento ao plano.

As  ações  estruturantes,  por  sua  vez,  organizam-se  em  torno  de  cinco  eixos:

ampliação da rede de atenção à saúde e assistência social e integração das ações de

prevenção, tratamento e reinserção social; diagnóstico da situação sobre o consumo

do “crack” e suas consequências; campanha permanente de mobilização, informação

e  orientação;  formação  de  recursos  humanos  e  capacitação  de  profissionais  e

lideranças  comunitárias;  e  criação  de  centro  integrado  de  combate  ao  crime

organizado, com ênfase no narcotráfico.

O Plano Integrado de Enfrentamento do “Crack” e Outras Drogas tem entre suas

ações principais a transformação dos Caps-ad, em Municípios com mais de 250 mil

habitantes, em Caps III, que funcionam 24 horas por dia e são equipados com 8 leitos

para internações de curta duração. Com essa mudança, usuários em crise pelo uso

de drogas poderão ser atendidos a qualquer  momento.  Outra medida prevista no

plano é o aumento do investimento para o tratamento de usuários de drogas, o que

vai possibilitar o aumento do número de leitos para dependentes nos hospitais gerais,

bem  como  a  construção  de  Casas  de  Passagem  e  implantação  de  Pontos  de

Acolhimento Transitório.

Mais recentemente o Ministério da Saúde ampliou e inovou o Plano Integrado de

Enfrentamento ao “Crack” com o “Plano 'Crack', É Possível Vencer”, que tem como

objetivos aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários, enfrentar

o tráfico de drogas e as organizações criminosas e ampliar atividades de prevenção

por meio da educação, informação e capacitação. Esse plano prevê o investimento de

R$3,92 bilhões, com atuação articulada entre União, Estados e Municípios, além da

participação da sociedade civil e o monitoramento intensivo das ações.

5 IMPACTOS DO “CRACK” NA SEGURANÇA PÚBLICA
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A redução da oferta de "crack" nas ruas é apontada por diversos especialistas como

uma das  prioridades  das  políticas  de  segurança  pública.  A dependência  química

causada por essa droga ilícita se tornou um importante problema de saúde pública,

mas tem desafiado também os profissionais de segurança pública, em vista de seus

impactos diretos  e indiretos  na  criminalidade.  De um lado,  o consumo do "crack"

impulsiona os usuários, fragilizados econômica e socialmente, a cometerem crimes -

furtos e roubos, principalmente - para financiar o vício. Por outro lado, o caráter ilícito

da  droga  incentiva  o  fornecimento  clandestino  de  “crack”,  em  que  usualmente

ocorrem disputas violentas por território e pontos de venda.

Por ser um subproduto da cocaína, a repressão ao tráfico de “crack” torna-se mais

complexa, tendo em vista a dimensão e a lucratividade do mercado negro da cocaína

no mundo. De acordo com o Relatório Mundial de Drogas do Escritório das Nações

Unidas contra Drogas e Crimes¹, de 2012, 230 milhões de pessoas - 1 em cada 20

pessoas - consumiram alguma droga ilícita pelo menos uma vez em 2010. De acordo

com a ONU, entre 0,5% e 1% da população brasileira faz uso de cocaína, o que é

considerado, pelo relatório, um nível médio de usuários na comparação com o resto

do  mundo.  O  mesmo  relatório  aponta  que  o  crescimento  da  renda  média  dos

brasileiros nos últimos anos é um dos fatores responsáveis pelo aumento crescente

do consumo de drogas no Brasil, especialmente cocaína e derivados.

O  relatório  também  aponta  mudanças  recentes  no  cenário  das  organizações

criminosas  que  promovem  o  tráfico  transnacional  de  cocaína.  Tradicionalmente

dominado  por  grupos  criminosos  colombianos,  a  ONU  aponta  o  crescimento  da

participação  de  grupos  criminosos  do  Oeste  da  África,  sobretudo  liderados  por

nigerianos.

Prisões  realizadas  no  Aeroporto  de  Confins,  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte, revelam a inserção de Minas Gerais em rotas internacionais do tráfico de

drogas.  Ultimamente,  o  Ministério  Público  Federal  -  MPF -  em Minas  Gerais  tem

denunciado pelo crime de tráfico de drogas cidadãos da Espanha, da Bulgária,  da

Polônia e de diversos países da África. São pessoas flagradas carregando drogas

escondidas em objetos, amarradas ao próprio corpo ou até dentro do estômago e

intestino. Um comerciante de Serra Leoa, preso em maio de 2009, quando levado ao
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Hospital João XXIII, expeliu 101 cápsulas contendo 2,3Kg de cocaína no total.  No

mesmo  dia,  foi  preso  um  cidadão  de  Mali  -  também  localizado  na  África  -

transportando  dentro  do  corpo  81  cápsulas  com  a  droga.  De  acordo  com

Procuradores  da  República  que  atuam  no  Núcleo  Criminal  do  MPF  em  Belo

Horizonte, é cada vez maior o número de pessoas presas no Aeroporto de Confins

tentando embarcar com entorpecentes para a Europa.² As apreensões realizadas em

Belo  Horizonte  permitiram  a  descoberta  de  uma quadrilha  com  forte  atuação  no

tráfico internacional de drogas. Liderada por nigerianos instalados na cidade de São

Paulo,  a  quadrilha  utilizava  uma empresa de  comércio  exterior  situada no  Bairro

Jaraguá, em Belo Horizonte, para promover o tráfico de cocaína.

Ainda segundo o relatório da ONU, a maior parte desses grupos criminosos não é

organizada hierarquicamente,  mas opera como unidades independentes em redes

abertas. O fato de o Brasil ser usado como rota para o tráfico justifica, segundo o

relatório, o aumento na quantidade da droga apreendida no País nos últimos anos. As

apreensões  federais  de  drogas  no  País,  de  acordo  com  o  relatório,  mais  que

triplicaram desde 2004, chegando a 27 toneladas em 2010.

Todavia, mais que qualquer outra droga ilícita, o "crack" é a que gera mais desafios

para o setor de segurança pública. Segundo pesquisa desenvolvida pela PUC Minas,

de 2010, sob a coordenação de Luis Flávio Sapori, o “crack” causa mais violência e

letalidade que as outras drogas devido ao grau de dependência que provoca - muito

mais severa do que a maconha ou a cocaína. Como a fissura é incontrolável, o vício

deve ser atendido a todo custo. Segundo a pesquisa³:

“O 'crack', pelo efeito rápido e de pouca duração, leva à compulsão e possivelmente

à  dependência.  Para  a  manutenção  do  uso,  os  usuários  compram  pequenas  e

repetidas doses/pedras de 'crack'. Assim, uma droga que é considerada barata acaba

por  surtir  um efeito  danoso nas economias  do  usuário.  Os indivíduos de classes

sociais mais abastadas começam a gastar suas economias, não dispondo mais delas,

vendem os imóveis e carros, passando para os objetos pessoais, objetos de sua casa

e de seus familiares, e por fim, envolvimento em delitos mais graves. Enquanto que a

população  de  baixa  renda  gasta  seu  salário,  vende  objetos  de  uso  pessoal  e

domésticos e passa por um caminho mais curto para os delitos mais graves.”



2800
____________________________________________________________________________

A mesma pesquisa vincula o crescimento dos homicídios em Belo Horizonte na

última década ao paralelo crescimento do consumo e do tráfico de “crack” na cidade.

Para a compreensão das motivações dos homicídios e sua relação com comércio do

“crack” foram utilizados como base de dados os inquéritos policiais já encerrados e

remetidos  à  Justiça  no  período  de  1993  a  2006,  em  Belo  Horizonte.  Foram

consultados  671  relatório  finais  de  inquéritos  de  homicídios  ocorridos  em  Belo

Horizonte no período. O levantamento constatou que em 2005-2006, os homicídios

motivados  por  drogas  ilícitas  representaram  33,3%  do  total.  Regra  geral,  o

crescimento  do  consumo  de  "crack",  com  consequente  impacto  nos  índices  de

criminalidade, é fenômeno que ocorre em todo o Estado, conforme apontou o fórum

técnico “Segurança pública: drogas, criminalidade e violência”, realizado pela ALMG

em 2010.

A Lei Federal nº 11.343, de 23/8/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas

Públicas  sobre  Drogas  -  Sisnad  -,  prescreve  medidas  para  prevenção  do  uso

indevido,  atenção  e  reinserção  social  de  usuários  e  dependentes  de  drogas,

estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de

drogas  e  define  crimes.  A legislação  aborda  tanto  o  caráter  preventivo  quanto  o

repressivo na questão das drogas.

Em que pese permanecer o debate sobre a criminalização das drogas, atualmente

a  legislação  vigente  prevê  diferentes  tipos  de  pena  para  usuários,  traficantes  de

drogas e financiadores. Nos termos da Lei Federal nº 11.343, o usuário de drogas é

definido  como  aquele  que  adquire,  guarda,  tem  em  depósito,  transporta  ou  traz

consigo,  para  consumo  pessoal,  drogas  sem  autorização  ou  em  desacordo  com

determinação legal ou regulamentar.  Também se enquadra no conceito de usuário

quem,  para  seu consumo pessoal,  semeia,  cultiva  ou  colhe  plantas  destinadas  à

preparação  de  pequena  quantidade  de  substância  ou  produto  capaz  de  causar

dependência física ou psíquica. O usuário pode ser punido mediante: a) advertência

sobre  os  efeitos  das  drogas;  b)  prestação  de  serviços  à  comunidade;  c)  medida

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Para determinar  se a droga destinava-se a consumo pessoal,  o  Juiz levará em

conta a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em
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que  se  desenvolveu  a  ação,  as  circunstâncias  sociais  e  pessoais,  bem  como a

conduta e os antecedentes do acusado.

A lei é mais severa para o traficante de drogas, definindo a pena de multa e de

reclusão de 5 a 15 anos para quem importar, exportar, remeter, preparar, produzir,

fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda

que gratuitamente,  sem autorização ou em desacordo com determinação legal  ou

regulamentar. Por fim, quem financia o tráfico está sujeito a multa e a penas privativas

de liberdade ainda mais elevadas: reclusão, de 8 a 20 anos.

A agenda da segurança pública  para  a  redução da oferta  de  drogas  ilícitas  na

sociedade  apresenta  duas  dimensões:  a  preventiva  e  a  repressiva.  A dimensão

preventiva se insere no contexto da redução da demanda de usuários por drogas

ilícitas,  por  meio  de  programas  de conscientização  e  tratamento  de  dependentes

químicos.  Em  uma  segunda  dimensão,  cabe  aos  órgãos  de  segurança  pública

estabelecer  políticas  de  repressão  à  distribuição  de  drogas  no  País,  como  a

maconha, a cocaína, o “crack”, o “ecstasy”, a heroína e tantos outros narcóticos.

João  Geraldo  de  Almeida,  Delegado  da  Polícia  Federal,  em  reunião  desta

Comissão, informou que a corporação tem como foco primordial o combate ao tráfico

de cocaína e de  seus derivados,  neles  incluído  o  “crack”,  bem como o crime de

lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. Informou, além disso, que são desenvolvidas

atividades policiais em conjunto com forças policiais de diferentes Estados e com a

Força Nacional de Segurança com o objetivo de combater o tráfico internacional de

drogas. Afirmou que é necessário controlar a comercialização de produtos químicos

usados como insumos para a produção de drogas ilícitas como medida preventiva de

proliferação do tráfico. Ainda segundo o Delegado, a Polícia Federal realiza trabalho

conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para combater o tráfico de entorpecentes.

Em  visita  ao  Departamento  de  Investigação  Antidrogas  da  Polícia  Civil,  esta

Comissão conheceu as melhorias na repressão ao tráfico de drogas proporcionadas

por um novo modelo de atuação do Departamento, no qual são focados os grandes

empresários  do  crime  organizado.  Cresceram  as  apreensões  de  drogas  e  o

patrimônio retirado das organizações criminosas. Para o Delegado Márcio Lobato, os
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bons resultados apurados reforçam o entendimento de que a abordagem do tráfico de

drogas pela área de segurança pública deve focar os grandes traficantes. Entre os

resultados positivos, o Delegado destacou o expressivo volume de patrimônio retirado

do narcotráfico, pois, segundo ele, o dinheiro é a fonte de poder das organizações

criminosas. “É com esse dinheiro que o tráfico se fortalece.  Tirar  o patrimônio do

tráfico equivale a tirar dele o poder.”

No  âmbito  da  Polícia  Militar,  responsável  pelo  policiamento  ostensivo,  tem-se

investido na qualificação dos policiais para a abordagem dos usuários de drogas e no

desenvolvimento de projetos específicos de educação contra as drogas, tais como

peças teatrais e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência -

Proerd  -,  que  tem  por  objetivo  prevenir  o  uso  indevido  de  drogas  e  combater  a

violência  entre  jovens.  O  Proerd  é  uma iniciativa  da  PMMG, baseada no projeto

DARE (Drug Abuse Resistance Education), implementado em Los Angeles, Estados

Unidos,  em  1983.  A Polícia  Militar  pretende humanizar  a  abordagem  policial  dos

viciados e conscientizar a população sobre os malefícios da dependência química.

Cabe salientar que o governo do Estado também aderiu à política federal “Crack, é

possível vencer”. No âmbito da segurança pública, o programa prevê ações policiais

nas fronteiras e nos locais de grande concentração de uso do "crack" nos centros

urbanos.  Além  disso,  serão  destinados  recursos  para  sistemas  de

videomonitoramento,  equipamentos de  menor  potencial  ofensivo  e  capacitação de

profissionais de segurança pública.

As políticas públicas de prevenção às drogas têm tido como elemento central a

necessidade de intersetorialidade da política de segurança. Recentemente, o governo

estadual promoveu mudanças que integraram sua política antidrogas ao sistema de

defesa social, por meio da vinculação da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas à

Secretaria de Defesa Social. À Subsecretaria compete, nos termos do art. 132, IX, da

Lei Delegada nº 180, de 2011, a elaboração de políticas estaduais sobre drogas, nos

aspectos preventivo e repressivo.

No âmbito dos instrumentos de planejamento do Estado,  destacamos, no Plano

Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG - 2012-2015, o programa Aliança pela

Vida, cuja execução é de competência da Secretaria de Defesa Social. O programa,
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lançado  em  2/8/2011,  é  uma  parceria  do  governo  estadual  com  Municípios  e

entidades da sociedade civil  para implementar ações e medidas de enfrentamento

aos problemas relacionados ao consumo e tráfico de drogas, sobretudo o “crack”. As

ações do programa são voltadas para o atendimento de usuários, dependentes de

drogas  e  seus  familiares  e  para  a  capacitação  de  profissionais  de  saúde,  de

assistência social e do sistema de defesa social.

6 DO ENDURECIMENTO PENAL À JUSTIÇA TERAPÊUTICA

As  polêmicas  em  torno  do  enfrentamento  ao  “crack”  tornaram-se  uma questão

internacional, fazendo parte da agenda pública de diversos países. Em que pese a

maior evidência dada às iniciativas de repressão ao tráfico de drogas, crescem as

iniciativas focadas na dissuasão e recuperação dos usuários, sobretudo a partir do

momento em que as leis de diversos países suavizaram as penas para o porte de

drogas para consumo próprio,  como é  o caso do Brasil,  que em 2006 definiu  tal

conduta como crime de pequeno potencial ofensivo. Essa reorientação tem produzido

importantes  reformas  institucionais  ao  redor  do  mundo,  sobretudo  no  âmbito  do

aparelho estatal de justiça criminal.

Cabe destacar  o movimento pendular  de enfrentamento ao “crack”  nos Estados

Unidos. O país foi um dos primeiros a banir o uso da cocaína, em 1914, quando seu

uso anestésico e alimentício era disseminado. Também foi nos EUA que começou, na

década  de  1930,  um  movimento  pela  proibição  da  maconha,  que  alcançou

praticamente todos os países ocidentais.  Atualmente,  os norte-americanos gastam

bilhões de dólares para combater o tráfico de drogas, seja internamente, seja por

acordos internacionais, tais como os que o país mantém com a Colômbia e o México.

Quando  o  “crack”  surgiu,  na  década  de  1970,  e  se  disseminou  nas  ruas

americanas,  graves  problemas  sociais  e  de  criminalidade  violenta  eclodiram  nas

principais metrópoles dos EUA. No auge da “crise do crack”, em janeiro de 1990, uma

operação  policial  resultou  na  prisão  do  então  Prefeito  de  Washington,  capital

americana,  por  consumo e porte de “crack”.  O escândalo,  amplamente divulgado,

produziu  diversas  reações  à  chamada  “epidemia  do  crack”.  A  primeira  foi  o

endurecimento da legislação. Nos Estados Unidos, onde o direito penal é legislado

pelos Estados-membros, ocorreu um processo de recrudescimento da severidade das
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penalidades, com penas muito mais duras para o “crack” do que para outras drogas.

Basta mencionar que foi amplamente adotada legislação segundo a qual a posse de

1g de “crack” seria considerada equivalente à posse de 100g de cocaína em pó. Além

disso, foi definida como pena mínima para a posse de “crack” 5 anos de prisão.

O policiamento nas ruas foi exacerbado e realizadas prisões em massa. O índice de

encarceramento dos EUA explodiu. Recentemente, esse rigor da legislação penal em

relação  ao  “crack”  tem  sido  criticado  no  país.  Embora  se  reconheça  que  houve

redução da criminalidade relacionada à droga em comparação com o início dos anos

1990, aponta-se que o número de usuários da droga no país permanece alto - cerca

de 9 milhões de pessoas.4 Além disso, recentemente tem sido colocado em xeque o

custo  elevado  da  manutenção  de  enormes  contingentes  de  pessoas  presas,

sobretudo  após  as  dificuldades  orçamentárias  que  os  Estados  americanos  têm

enfrentado desde a crise financeira de 2008.

Além disso, movimentos de defesa dos direitos civis apontaram que a legislação do

"crack" tinha produzido um crescimento  relativo  do percentual  de pessoas negras

encarceradas,  e passaram a denunciar tendências  preconceituosas da polícia nas

abordagens  de rua.  Segundo a  American Civil  Liberties  Union,  mais  de  80% dos

presos por infrações relacionadas ao “crack” eram americanos afrodescendentes.5 O

tema foi  incorporado à plataforma política  do Presidente Barack  Obama, que,  em

2010,  aprovou no Congresso a Lei  de Sentença Justa (Fair  Sentencing  Act),  que

reduziu a disparidade de penas para delitos relacionados ao “crack”.

No bojo  das  críticas  ao excessivo rigor  penal,  ganharam força as  propostas de

reforma da justiça criminal, sintetizadas no conceito de justiça terapêutica, que diz

respeito  a  uma  reorientação  judicial  que  busca  relativizar  o  viés  punitivo  da

persecução penal em nome de programas de tratamento da saúde do dependente

químico. Nos EUA, foram criados tribunais especializados em drogas, que, segundo

Vergara6, “encaminham os usuários de drogas e infratores que apresentam condutas

violentas  e antissociais  para  tratamento  de  desintoxicação em clínicas  médicas  e

hospitais”; além disso, “a medida tomada implica o monitoramento da execução da

pena-tratamento, com a solicitação de avaliações, exames e relatórios da equipe de

saúde e da assistência social e psicológica”.
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Surgidos  nos  fins  da  década  de  1980,  os  tribunais  de  drogas  americanos  são

inovações  que  passaram  a  ser  ainda  mais  valorizadas  recentemente.  O  primeiro

tribunal  de  drogas  foi  o  do  condado  de  Miami-Dade.  Atualmente,  existem  2.100

tribunais  para  dependentes  químicos  em  operação  em  todo  o  território  norte-

americano.7  Os  tribunais  de  drogas  têm  sido  apontados  como mais  eficazes  na

redução  da  criminalidade,  nos  resultados  de  tratamento  e  no  custo-benefício  em

relação a outras estratégias de justiça criminal. Estima-se que, em âmbito nacional,

para cada 1 dólar investido em um tribunal de drogas, os contribuintes economizam

até 3,36 dólares em custos de justiça criminal.

No Brasil, especialistas apontam a existência de dispositivos legais precursores do

conceito  de  justiça  terapêutica.  Vergara8  enfatiza  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente  -  ECA  -,  em  vigência  desde  1990,  que  prevê  que  a  autoridade

competente poderá requisitar o tratamento psicológico, médico e/ou psiquiátrico em

ambiente ambulatorial e/ou hospitalar ou inclusão em programa oficial ou comunitário

de  auxílio,  orientação  e  tratamento  a  alcoolista  e  toxicômanos,  para  os  jovens

usuários de drogas que apresentam dependência química. Assim, no caso de jovens

infratores  envolvidos  com  drogas,  a  medida  terapêutica  constitui  um  programa

socioeducativo.

No caso dos adultos, podemos apontar a criação dos juizados especiais, a partir da

Lei  Federal  nº  9.099,  de  1995,  como  indutor  potencial  de  programas  de  justiça

terapêutica. De acordo com publicação do Tribunal de Justiça de Goiás9, os preceitos

da justiça terapêutica podem ser aplicados pelo Juiz:

a) antes da condenação:

-  na  transação  penal,  nos  crimes  e  contravenções  penais  de  competência  dos

juizados especiais criminais;

-  na  suspensão  condicional  do  processo,  nos  crimes  em  que  a  pena  mínima

cominada for igual ou inferior a um ano;

- como substituto da prisão provisória;

b) depois da condenação:

- na suspensão condicional da pena (“sursis”);

- no livramento condicional;
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- na substituição das penas privativas pelas restritivas de direitos;

c) sem vinculação com o processo criminal,  em todos os crimes, ainda que não

tenha o infrator direito a benefícios  que visem ao arquivamento ou suspensão do

processo  ou  da  pena,  desde  que  a  medida  se  mostre  adequada  para  sua

recuperação e tenha ele aderido ao tratamento.

Alguns Tribunais de Justiça dos Estados,  como os de Goiás e de Pernambuco,

estão adotando programas de justiça terapêutica.

Importa notar,  todavia,  que embora a justiça terapêutica tenha logrado reduzir  o

encarceramento  em  instituições  prisionais  nos  Estados  Unidos,  permanece  a

polêmica com relação à compulsoriedade do tratamento. O professor de direito penal

Luiz Flávio Gomes ressalta que a justiça terapêutica é proposta que rivaliza com a

proposição europeia, focada no conceito de redução de danos. Segundo Gomes10,

“ocorrem  duas  tendências  possíveis  neste  setor:  a)  justiça  terapêutica  (de  cunho

norte-americano), que propugna pela tolerância zero e abstinência total, aplicando-se

(quase que compulsoriamente) a sanção de tratamento ambulatorial;  b) política de

redução de danos (posição europeia), que distingue claramente o usuário ocasional,

o usuário dependente e o traficante, sendo que o primeiro não necessita de nenhum

tratamento, enquanto o segundo somente fará tratamento se houver consenso”.

7 O FINANCIAMENTO PARA AS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

A rede de atenção ao usuário de álcool e outras drogas é financiada pelo Ministério

da Saúde - MS -, Estados e Municípios. A contribuição dos Municípios é geralmente

maior do que as outras. O MS, por sua vez, contribui com incentivos financeiros para

conformação e ampliação da Rede de Atenção Psicossocial  e para a formação e

qualificação da atenção.

Os  recursos  financeiros  fixos  destinados  mensalmente  pelo  MS  aos  Caps

credenciados para custear as ações de atenção psicossocial são os seguintes: Caps I

- R$28.305,00; Caps II - R$33.086,25; Caps III - R$63.144,38; Caps-i - R$32.130,00;

Caps-ad - R$39.780,00; e Caps-ad III (24h) - R$78.800,00.

Esses recursos são incorporados ao limite financeiro de média e alta complexidade

dos Estados e Municípios, além do recurso financeiro variável de custeio, para cada

tipo de Caps. Para fazer jus a esses recursos é necessário que Estados e Municípios
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cadastrem seus serviços no MS. A iniciativa deve partir do gestor municipal, sendo

que o processamento da documentação para o cadastramento das novas unidades

ou para a mudança de tipo de Caps é feito pelo gestor estadual e enviada ao MS.

Recentemente o MS redefiniu o incentivo financeiro de custeio para implantação de

Caps-ad  III:  R$150.000,00  para  apoiar  a  implantação  de  novo  Caps-ad  III;  e

R$75.000,00 para apoiar a transformação de Caps já existente em Caps-ad III.

Além disso, a partir  do credenciamento de cada Caps-ad III na Área Técnica de

Saúde Mental do MS, conforme disposto na Portaria GM nº 3.089, de 23/12/2011, o

Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade do respectivo Estado ou do Distrito

Federal ficará acrescido de R$ 78.000,00 mensais, para o custeio dos procedimentos

a  serem  realizados  por  aquele  Caps-ad  III  efetivamente  implantado  e  em

funcionamento.

Para incentivar a implantação de Unidades de Acolhimento, o MS instituiu incentivo

financeiro no valor de R$70.000,00 para cada unidade implantada, além do custeio

mensal no valor de R$25.000,00 para Unidade de Acolhimento Adulto e R$30.000,00

para Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil.

O gestor de saúde interessado na implantação de Unidade de Acolhimento e no

recebimento do incentivo financeiro precisa enviar ao MS documentos como o ofício

do  gestor  solicitando  o  incentivo  financeiro  e  informando  o  tipo  de  Unidade  de

Acolhimento (se adulto  ou infanto-juvenil);  a  proposta de implantação da unidade,

com a descrição da estrutura física e funcional; e o termo de compromisso do gestor

responsável  assegurando a  contratação dos profissionais  que comporão a equipe

mínima  de  profissionais  necessários  ao  funcionamento  da  unidade  e  o  início  do

funcionamento em até 90 dias a contar do recebimento do incentivo. Ressalte-se que

a  implementação  de  Unidades  de  Acolhimento  pode  ser  feita  em  parceria  com

instituições ou entidades sem fins lucrativos e, neste caso, o gestor de saúde deverá

encaminhar  ainda  a  cópia  do  estatuto  social,  do  documento  de  identidade  do

diretor/presidente/responsável e do registro da entidade e a declaração da instituição

se comprometendo a definir o seu gestor com a anuência do gestor local de saúde.

Foi também instituído incentivo financeiro para apoio ao custeio de Serviços de

Atenção em Regime Residencial, incluídas as Comunidades Terapêuticas, voltados
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para  pessoas  com  necessidades  decorrentes  do  uso  de  álcool,  "crack"  e  outras

drogas,  no  âmbito  da  Rede  de  Atenção  Psicossocial,  no  valor  de  R$15.000,00

mensais para cada módulo de 15 vagas de atenção em regime de residência, até um

limite de financiamento de 2 módulos por entidade beneficiária. O número total de

residentes  na  entidade  beneficiária  não  pode  ultrapassar  30  e  esse  incentivo

financeiro só pode ser utilizado em atividades que visem ao cuidado em saúde para

os usuários das entidades.

Com relação aos Consultórios  na Rua,  o incentivo  financeiro de custeio mensal

para as equipes ocorre nos seguintes termos: para cada equipe na Modalidade I será

repassado o valor de R$9.500,00 por mês; na Modalidade II será repassado o valor

de R$13.000,00 por mês; e na Modalidade III será repassado o valor de R$18.000,00

por mês. Esse incentivo financeiro de custeio engloba o custeio para transporte das

equipes.

Os incentivos financeiros do MS são transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde -

FNS  -  aos  Fundos  de  Saúde  estaduais  ou  municipais,  após  a  apresentação  e

aprovação do serviço a ser implementado no MS, conforme os critérios estabelecidos.

Lembramos  que,  além  dos  incentivos  já  mencionados,  o  MS  também  arca  com

diversos procedimentos realizados em cada um dos componentes da rede pública de

atenção ao usuário de álcool e outras drogas.

O MS instituiu, ainda, incentivo financeiro de investimento para apoio à implantação

do  Serviço  Hospitalar  de  Referência  para  atenção  a  pessoas  com  sofrimento  ou

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, “crack” e outras

drogas, com os seguintes valores: R$18.000,00 para a implantação de até 5 leitos

hospitalares  de  atenção  a  pessoas  com  sofrimento  ou  transtorno  mental  e  com

necessidades  de  saúde  decorrentes  do  uso  de  “crack”,  álcool  e  outras  drogas;

R$33.000,00 para a implantação de 6 a 10 leitos hospitalares; R$66.000,00 para a

implantação de 11 a 20 leitos hospitalares; e R$99.000,00 para a implantação de 21 a

30 leitos hospitalares. Esse incentivo financeiro de investimento pode ser utilizado

para aquisição e instalação de equipamentos, para adequação da área física, para

capacitação e atualização das equipes em temas relativos aos cuidados das pessoas

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do
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uso de álcool, "crack" e outras drogas e para implantação de um ponto de telessaúde.

Outro  incentivo  financeiro  estabelecido  pelo  MS foi  o  custeio anual  no valor  de

R$67.321,32 por cada leito implantado.

Ressalte-se, entretanto, que, para obter esses recursos, há uma série de requisitos

a serem cumpridos pelo Município e é preciso que alguns componentes da Rede de

Atenção Psicossocial já estejam implantados.

Além disso, o Estado também colabora no financiamento de alguns componentes

da rede de atenção ao usuário de álcool e outras drogas, como a atenção básica, a

atenção de urgência e emergência, a hospitalar e a atenção em regime residencial de

caráter transitório.

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, além das ações inseridas na

rede de atenção à saúde que de alguma forma têm como objetivo prevenir o uso de

drogas, há ações específicas direcionadas ao usuário de álcool e outras drogas.

No Programa 002 - Saúde Integrada -, a Ação 4001 - Gestão da Política Hospitalar -

Complexo de Saúde Mental -  tem como finalidade prestar assistência hospitalar  a

pacientes adultos e infanto-juvenis visando ao restabelecimento dos pacientes, bem

como  atenção  integral  aos  pacientes  que  foram  asilados  compulsoriamente  no

passado  em  decorrência  de  distúrbios  mentais,  além  de  prestar  assistência

ambulatorial e hospitalar aos usuários de álcool e outras drogas. Essa ação tem a

Fhemig  como  unidade  orçamentária.  No  Programa  044  -  Redes  Integradas  de

Serviços de Saúde -, a Ação 4107 - Modelagem e Implantação da Rede de Atenção

em Saúde Mental - tem a finalidade de modelar e implantar a rede de atenção em

saúde mental do Estado visando à maior acessibilidade da população aos serviços

especializados em saúde mental e à melhoria da qualidade assistencial dos serviços

prestados, em especial aqueles voltados aos usuários de álcool e outras drogas. A

unidade orçamentária dessa ação é o Fundo Estadual de Saúde.

Já no Programa 052 - Aliança pela Vida -, a Ação 4030 - Assistência à Saúde aos

Dependentes  Químicos  -  tem  como  objetivo  prestar  assistência  hospitalar  e

ambulatorial  aos  dependentes  químicos  e  seus  familiares;  orientar/informar  a

comunidade, fortalecendo as estratégias de promoção da saúde, qualidade de vida e

de prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, no intuito de diminuir
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a  vulnerabilidade  individual  e  social.  O  Fundo  Estadual  de  Saúde  é  a  unidade

orçamentária dessa ação. A Ação 1293 - Rua Livre de Drogas -, no mesmo programa,

tem a finalidade de alinhar as políticas públicas sobre drogas nos âmbitos municipal e

estadual, aumentar a sensação de segurança da população e reduzir o consumo de

álcool  e  outras  drogas  nos  Municípios  apoiados.  Há  ainda  a  Ação  4082  -  Rede

Complementar de Suporte Social ao Dependente Químico: Prevenção e Tratamento

do Consumo de Álcool e Outras Drogas -, para atender aos dependentes químicos e

aos seus familiares, inclusive mediante a concessão de auxílios financeiros diretos; e

orientar/informar a comunidade, fortalecendo as estratégias de promoção da saúde,

qualidade de vida e de prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas,

no intuito de diminuir a vulnerabilidade individual e social. A unidade orçamentária das

duas últimas ações é a Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Há, ainda, a Ação 4089 -  Municipalização e Descentralização de Políticas sobre

Drogas - no Programa 152 - Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas -,

com  a  finalidade  de  identificar,  articular  e  estimular  as  ações,  serviços,  recursos

sociais, culturais e comunitários, visando à consolidação e efetivação das estratégias

de municipalização e descentralização da politica pública sobre drogas. A unidade

orçamentária dessa ação é a Seds. No mesmo programa, a Ação 4095 - Apoio às

Ações  do  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  dos

Entorpecentes - visa a possibilitar a obtenção e administração de recursos financeiros

destinados ao desenvolvimento de ações para a minimização do uso de drogas e

substâncias psicoativas no Estado. A unidade orçamentária da Ação 4095 é o Fundo

Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren.

O Funpren, criado pela Lei nº 12.462, de 1997, destina-se ao desenvolvimento de

ações que visem à  minimização do uso de drogas  e  substâncias  psicoativas  em

Minas Gerais. São recursos do fundo: a) as doações, os auxílios e as contribuições

que lhe forem destinados; b) as dotações consignadas no orçamento do Estado e em

créditos adicionais; c) o produto da alienação de bens advindos de condenação por

tráfico ilícito de drogas, perdidos, na forma da lei, em favor da União e que venham a

ser  transferidos  ao  fundo;  d)  os  resultados  de  aplicações  financeiras  das

disponibilidades temporárias; e) outros recursos que possam ser destinados ao fundo.
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Os Municípios também destinam recursos para o funcionamento da sua rede e,

além disso, são os responsáveis pela contratação dos profissionais de saúde que

executarão a política no local.

No  âmbito  federal  do  sistema  de  defesa  social,  destacam-se  os  recursos  do

programa “Crack, é possível vencer”, geridos pela Secretaria Nacional de Políticas

sobre Drogas - Senad. Dos 476 milhões de reais destinados ao Estado, o total de

investimentos para a área de segurança pública gira em torno de 7,5 milhões.

O Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas - Funcab

-, criado em 1986, que passou a se chamar Fundo Nacional Antidrogas - Funad -,

financia políticas antidrogas. Constituem recursos desse fundo o produto arrecadado

de  leilões  de  bens  apreendidos  do  tráfico.  O  dinheiro  arrecadado  em  leilões  e

apreensões  no  País  vai  para  o  fundo  e  depois  é  redistribuído  aos  Estados  e

Municípios.  No  entanto,  para  receber  recursos  do  Funad,  Estados  e  Municípios

devem encaminhar projetos à Senad.

8 TRABALHOS REALIZADOS PELA COMISSÃO

12/4/2012 - Visita ao Centro Mineiro de Toxicomania

Estiveram  presentes  na  visita  ao  Centro  Mineiro  de  Toxicomania  -  CMT  -  os

Deputados Vanderlei Miranda e Célio Moreira. A visita foi acompanhada pela Diretora

do CMT, Raquel Pinheiro.

Raquel  Pinheiro apresentou as atividades da instituição,  que funciona como um

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps-ad. O centro foi implantado

em  1978 e  integra  a rede  da  Fundação Hospitalar  do  Estado de Minas  Gerais  -

Fhemig -,  além de estar  vinculado à Subsecretaria  de Políticas  sobre  Drogas,  da

Secretaria de Estado de Defesa Social.

O CMT é referência para 1.200.000 habitantes do Município de Belo Horizonte, de 5

regionais administrativas. Na época da reunião, eram realizados 180 atendimentos

por mês em média, das 8h às 18h, entre pacientes em tratamento e pacientes novos,

e havia uma previsão de que esse número aumentasse em maio de 2012, quando o

CMT passaria a funcionar até às 21h.

Há 62 profissionais trabalhando no centro, entre os quais psiquiatras, psicólogos,

terapeutas ocupacionais,  enfermeiros, farmacêuticos e agentes administrativos. No
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entanto,  segundo  a  diretora  Raquel  Pinheiro,  esse  número  é  insuficiente  para  a

grande demanda do CMT e seriam necessários pelo menos mais 10 profissionais da

área  de  saúde  para  que  o  atendimento  à  população  fosse  satisfatório.  Ela  citou

alguns obstáculos para a contratação de pessoal pelo CMT, como os baixos salários

pagos pela Fhemig, e a necessidade de projeto de lei para a criação de novos cargos.

O  CMT  atende  a  pacientes  em  permanência-dia  e  desenvolve  atividades  em

oficinas terapêuticas de artesanato, filmes, medicamentos, letras, educação e saúde,

e atividades físicas como yoga, alongamento e futebol. No ambulatório, é realizado o

“atendimento de portas abertas”, em que os pacientes são acolhidos pela equipe de

saúde, e também são realizadas consultas com especialistas. Recentemente foram

instalados 4 leitos para internação no CMT, porém ainda não estão disponíveis devido

à falta de recursos humanos para o funcionamento em regime de 24 horas, sem o

qual não pode haver internações, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Segundo  os  dados  epidemiológicos  do  CMT,  em  2011  foram  atendidos  1.217

pacientes, 43% dos quais  eram usuários de “crack” e 35% eram dependentes de

álcool. A diretora ressaltou que desde 1997 o CMT atende os casos de dependência

de “crack” e que o perfil  do usuário dessa droga inclui estudantes - cuja idade de

maior índice é por volta de 13 anos, quando ocorre simultaneamente o abandono da

escola -, desempregados, donas de casa, aposentados e até mesmo pessoas com

trabalho fixo.

Grande parte dos usuários de drogas atendidos no CMT são moradores de rua. O

centro fornece os lanches e o almoço. Raquel Pinheiro afirmou que, quando o horário

de funcionamento se estendesse até às 21 horas, o jantar também seria oferecido

aos pacientes. Os usuários do centro presentes no momento da visita da Comissão

apresentaram reivindicações por transporte público gratuito e número maior de vagas

em albergues, em virtude da distância entre a sua residência e o CMT.

Raquel  Pinheiro  informou  à  Comissão  que  a  infraestrutura  das  instalações  é

inadequada e explicou que a construtora vencedora do último pregão eletrônico para

reforma do centro abandonou a obra antes de concluí-la. Prestes a vencer o prazo de

validade do contrato, ainda não havia perspectiva de término das obras de melhoria

do centro.
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O  custeio  do  CMT  foi  outro  problema  apontado  pela  diretora.  O  CMT recebe

recursos de transferências federais e algumas verbas do governo do Estado, porém o

financiamento  é  insuficiente.  Segundo  Raquel  Pinheiro,  o  CMT  não  conta  com

repasse de recursos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Ela ressaltou, ainda,

que,  para  melhorar  o  fluxo  de  atendimento  no  CMT  seria  imprescindível  a

regionalização dos Caps-ad em Belo Horizonte, com criação de unidades em outros

pontos do Município.

23/4/2012 - 1ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública

A reunião teve como objetivos apresentar o panorama geral do consumo de drogas

no Brasil, em especial o do "crack", e debater o tema "O consumo de drogas como

grande desafio da sociedade no século XXI".  Os expositores foram o fundador da

Instituição  Padre  Haroldo,  Padre  Haroldo  Rahm,  e  Marcelo  Ribeiro  de  Araújo,

pesquisador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Droga da Unifesp e autor do livro

“Tratamento do usuário de 'crack'”. Além da Deputada Liza Prado e dos Deputados

Dinis Pinheiro, Paulo Lamac, Vanderlei Miranda, Célio Moreira, João Leite, Gustavo

Corrêa e Duarte Bechir,  estiveram presentes na reunião os seguintes convidados:

Valéria  da Silva  Rodrigues,  Juíza da Vara  Infracional  da Infância e Juventude da

Comarca de Belo  Horizonte;  Júlio  César  do  Prado,  jornalista  da  TV Band Minas;

Camila  Grissi  Pimenta,  Defensora  Pública  do Estado de Minas Gerais;  Reginaldo

Lopes, Deputado Federal; Amaury Costa Inácio da Silva, Superintendente do Centro

de Referência Estadual em Álcool e Drogas - Cread; Flávia Martins y Miguel, repórter

e redatora do jornal “O Tempo”; Aloísio Andrade, Presidente do Conselho Estadual

Antidrogas; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas sobre Drogas; e

Dalveneide Almeida Santos, Coordenadora das Mães de Minas contra o “Crack”.

Com relação à pergunta sobre qual a melhor maneira de tratar os dependentes do

“crack”  e  ajudá-los  a  superar  o  vício  na  droga,  o  professor  de  psiquiatria  da

Universidade Federal de São Paulo, Marcelo Ribeiro de Araújo, argumentou que não

existe uma única forma de tratamento e que é necessário ter serviços que ofereçam

opções aos pacientes, baseadas em suas necessidades.

Segundo  o  especialista,  a  primeira  etapa  do  tratamento  é  avaliar  o  grau  de

dependência química e motivar o usuário a superá-la. A desintoxicação, de acordo
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com o médico, pode ser realizada em ambulatórios, com internação em comunidades

terapêuticas ou por meio de grupos de ajuda mútua. Muitos dependentes precisam

também  de  moradia,  e  uma opção  são  as  residências  coletivas  com  supervisão

médica.

Para  o  psiquiatra,  a  atuação  das  comunidades  terapêuticas,  administradas  por

igrejas  e  organizações  não  governamentais,  pode  ajudar  muitas  pessoas  em

determinadas  fases  de  seu  tratamento  e  oferecer  uma  ajuda  que  não  tem  sido

possível para o Estado oferecer. Ele afirmou, ainda, que o grande desafio é aumentar

a capacidade de atendimento aos usuários de “crack”. Para isso, é preciso ampliar

ambulatórios, enfermarias psiquiátricas de hospitais públicos e a rede de Caps-ad.

Sem uma rede estruturada para atender à demanda de usuários de "crack" que

precisam de tratamento, a proliferação da droga deixa de ser uma tragédia familiar e

passa a ser uma problema social.  A coordenadora da Associação Mães de Minas

contra o “Crack”, Dalveneide de Almeida Santos, relatou o drama enfrentado pelas

famílias que dependem do Sistema Único de Saúde - SUS. Segundo ela, os postos

de saúde não atendem usuários de "crack" em busca de tratamento. Para conseguir

vaga em uma clínica conveniada com o SUS, é preciso esperar muito tempo por um

laudo médico. Além disso, as vagas nessas clínicas são insuficientes.

O  diretor  de  redação  da  TV  Band  Minas,  Júlio  Prado,  que  fez  uma  série  de

reportagens sobre o assunto para o Jornal  da Band, apontou a falta  de estrutura

pública para o tratamento dos usuários de drogas. Segundo o jornalista, os hospitais

públicos  que  prestam  atendimento  em  suas  alas  psiquiátricas  não  contam  com

profissionais especializados na recuperação de dependentes químicos.

A  juíza  da  Vara  Infracional  da  Infância  e  da  Adolescência,  Valéria  da  Silva

Rodrigues, informou que cerca de 20 adolescentes são apreendidos todos os dias em

Belo Horizonte  por  envolvimento  em crimes relacionados  com as drogas.  “Alguns

chegam como dependentes de drogas aos 12 anos, e não estou falando de casos

isolados”,  afirmou.  Para a magistrada,  é preciso discutir  a  internação compulsória

desses  adolescentes  em  clínicas  de  desintoxicação.  Ainda  segundo  a  juíza,  as

políticas  públicas em curso em Minas Gerais  têm cunho político-partidário,  o que

prejudica sua efetividade.



2815
____________________________________________________________________________

A repórter do jornal “O Tempo”, Flávia Martins y Miguel questionou a suspensão do

programa estadual Aliança pela Vida, que promovia a retirada de pessoas das ruas.

Ela também criticou a falta de entendimento com o governo federal para que o Estado

tenha acesso a recursos da ordem de R$4 bilhões a serem destinados a ações de

prevenção e repressão às drogas. O subsecretário de Estado de Políticas Antidrogas,

Cloves  Benevides,  informou  que  o  programa  Aliança  pela  Vida  está  sendo

reestruturado  e  que  o  Estado  já  protocolou  seus  projetos  para  ter  acesso  aos

recursos federais.

24/4/2012 - 4ª Reunião Ordinária - Audiência Pública

A reunião teve como objetivo discutir a promoção à saúde e a prevenção ao uso do

"crack".  Além da Deputada Liza  Prado  e  dos  Deputados  Paulo  Lamac,  Vanderlei

Miranda, Doutor Wilson Batista e Luiz Carlos Miranda, estiveram presentes: Walter

Ernesto Ude Marques, Professor Associado da Faculdade de Educação da UFMG;

Cap. Hudson Matos Ferraz Junior, Assessor de Prevenção às Drogas do Programa

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd -, da Diretoria de Apoio

Operacional da Polícia Militar  de Minas Gerais;  Isaías Campara Neto,  Gerente de

Planejamento da Terra da Sobriedade; Ana Martins Godoy Pimenta, Coordenadora

Nacional da Pastoral da Sobriedade; Amaury Costa Inácio da Silva, Superintendente

do Centro  de  Referência  em Álcool  e  outras  Drogas da Secretaria  de Estado de

Desenvolvimento  Social  -  Seds  -;  Márcia  Cristina  Alves,  Assessora  da  Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte.

Durante  a  sua exposição,  o  Gerente  de Planejamento  da  Terra  da  Sobriedade,

Isaías  Campara  Neto,  apresentou  o  programa  Papo  Legal,  presente  em  35

Municípios  mineiros.  Desenvolvido  pela  Terra  da  Sobriedade  em  parceria  com  o

governo estadual e executado desde março de 2009, o programa é organizado por

temas.  Alguns  dos  temas  abordados  são:  capacitação  de  multiplicadores  nas

comunidades atendidas (tanto em nível básico como em nível de aperfeiçoamento e

especialização,  de  forma  continuada);  fomento  ao  terceiro  setor  que  atua  na

prevenção; a sensibilização e a mobilização nas comunidades; incentivo à inclusão

de eventos e atividades preventivas nas agendas municipais, de forma integrada com

eventos  e  datas  já  importantes  localmente,  e  avaliação  e  acompanhamento  das
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políticas públicas desenvolvidas nos Municípios.

Segundo Isaías, os principais obstáculos para a implantação de uma política pública

sobre  drogas  em  todos  os  Municípios  mineiros  são:  falta  de  recursos  humanos

qualificados; falta de integração entre as áreas envolvidas com o problema (saúde,

educação,  assistência  social,  esporte,  cultura,  etc);  poucos  recursos  públicos

destinados  à  prevenção;  pouca  atenção  à  capacitação;  e  desinteresse  pela

implantação  do  Conselho  Municipal  Antidrogas  -  Comad  -  nos  640  Municípios

mineiros onde ainda não foi constituído. Ele ainda sugeriu as seguintes medidas para

a melhoria da política em questão: maior investimento na capacitação de agentes

locais, por meio de programas descentralizados; incentivo às instituições do terceiro

setor por meio de instrumentos estáveis de financiamento tais como convênios ou Lei

de ICMS Social; incentivo às prefeituras por meio de subsídio para a implantação dos

Comads; indução formal à integração dos serviços e instituições, públicos e privados,

que apresentem potencial para as ações de prevenção.

O professor associado da Faculdade de Educação da UFMG, Walter Ernesto Ude

Marques, ressaltou a importância de se ter uma visão do problema das drogas em um

contexto multidimensional, o que implica a criação, a mobilização e a integração de

instâncias, como grupos de trabalho, conselhos, fóruns e associações com olhares

intersetoriais.  De  acordo  com  o  professor,  é  preciso  levar  em  conta  os  diversos

vínculos do indivíduo que usa drogas para estabelecer as formas de atuação.

O  Cap.  Hudson  Matos  Ferraz  Junior,  Assessor  de  Prevenção  às  Drogas  do

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd -, frisou que o

fenômeno do consumo de drogas, segundo a Organização Mundial de Saúde, está

relacionado a  quatro  aspectos  que as  políticas  públicas  de  enfrentamento  devem

levar em consideração: oferta de drogas; sentimento de falta ou de excesso de algo

na vida do usuário em potencial; formação inadequada e pouca integração social e

familiar. O Cap. Hudson informou que o Proerd leva em consideração esses fatores,

iniciou seus trabalhos no ano de 1998 e é um programa reconhecido pela ONU.

Desenvolvido  em escolas  por  policiais  voluntários  e  capacitados,  o  Proerd  está

presente 500 Municípios de Minas. É direcionado a estudantes, com a participação de

seus  familiares.  Tem  como  objetivo  orientar  crianças  e  jovens  para  que  façam
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escolhas saudáveis em suas vidas. A duração é de seis meses, período em que são

realizados 10 encontros semanais de 45 minutos nas turmas escolares. Por semestre

cada policial que atua no Proerd atende entre oitocentos e mil alunos, que, ao final,

passam por uma cerimônia de formatura. Segundo o Cap. Hudson, o projeto divulga

informações  científicas  sobre  o  tema das  drogas,  organizadas de acordo com as

faixas etárias dos estudantes atendidos, por meio de vários recursos didáticos como

palestras, cartilhas, vídeos interativos e slides. Há também programas especialmente

dirigidos aos pais dos estudantes.

O capitão relatou, ainda, os principais resultados que observa no Proerd: estímulo

de habilidades e fornecimento de ferramentas para que os jovens evitem influências

negativas que levem ao consumo de drogas; estabelecimento de relações positivas

entre  jovens  e  comunidade  escolar;  reconhecimento  dos  policiais  militares  como

servidores;  comunicação  permanente  entre  o  jovem  e  o  Estado;  transmissão  de

informações qualificadas sobre prevenção as drogas e violência; diálogo permanente

entre escola, a PM e a família.

A coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade, Ana Martins Godoy Pimenta,

por  sua vez,  deu um testemunho pessoal  como mãe de dois  jovens usuários  de

drogas que recorreram ao trabalho da pastoral para recuperação.

Márcia  Cristina  Alves,  Assessora  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,

ressaltou  que  uma  política  pública  sobre  drogas  deve  conter  quatro  etapas:

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Destacou que não há, nos

orçamentos públicos, dotação específica para as políticas sobre drogas, e que seria

fundamental que o Poder Público destinasse mais recursos para a execução dessas

políticas.

Alguns participantes da audiência fizeram sugestões que poderiam contribuir  no

enfrentamento do "crack", entre as quais destacaremos algumas. Anderson Matos,

diretor de Nead - Instituto Ajudar - considerou fundamental a inclusão de disciplina

relativa  ao  tratamento  de  usuários  de  drogas  nos  currículos  dos  cursos  para

profissionais de saúde.

Ivanil  Mendes Martins, da Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte,  sugeriu como

estratégias de enfrentamento ao problema: controlar e fiscalizar a venda de álcool e
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cigarros  para  crianças  e  adolescentes;  incentivar  empresas  e  sindicatos  a

promoverem campanhas educativas para a prevenção do uso de álcool  e drogas;

incluir  a  temática  do  “bullying”  no  Proerd;  valorizar  os  grupos  de  mútua  ajuda;

fomentar o Programa Fica Vivo; realizar programas de prevenção dentro dos centros

de  internação  de  adolescentes  privados  de  liberdade;  garantir  a  implantação  de

internação breve nas unidades de saúde; envolver as universidades no debate sobre

as  drogas;  criar  grupos  de prevenção por  segmento  social  (idosos,  pessoas  com

deficiência, mulheres, população GLBTT, etc).

O Deputado Paulo Lamac ressaltou a importância de que as ações e campanhas

das políticas sobre drogas sejam continuadas para que possam gerar resultados mais

consistentes.

4/5/2012 - 2ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública

A reunião teve como finalidade discutir as formas de atenção ao usuário de "crack":

Caps-ad,  Consultórios  de  Rua,  Redução  de  Danos,  Comunidades  Terapêuticas,

Grupos de Mútua Ajuda e Internação Compulsória. Além dos Deputados Paulo Lamac

e  Vanderlei  Miranda,  estiveram  presentes:  Carolina  Couto,  Coordenadora  da

Comunidade Terapêutica Terra da Sobriedade e Diretora do Grupo Gesto;  Raquel

Martins Pinheiro, Diretora do Centro Mineiro de Toxicomania - Fhemig; Rosemeire

Aparecida  da  Silva,  Coordenadora  de  Saúde  Mental  da  Secretaria  Municipal  de

Saúde de Belo Horizonte e militante do Fórum Mineiro de Saúde Mental; Jairo, do

Grupo  Narcóticos  Anônimos;  Gustavo  Luiz  Castro  Nunes,  médico  psiquiatra

representando Henrique Lima Couto; Anderson Matos, Diretor do Núcleo de Estudos

sobre  Álcool  e  Drogas  do  Instituto  Ajudar;  Oscar  Antônio  de  Almeida  Cirino,

psicanalista  e  Coordenador  Clínico  do  Centro  Mineiro  de  Toxicomania;  Pastor

Wellington Antonio Vieira, Presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas

Evangélicas do Brasil - Feteb -; Amaury Costa Inácio da Silva, Superintendente do

Centro  de  Referência  Estadual  em  Álcool  e  Drogas  -  Cread;  Marta  Elizabeth  de

Souza,  Presidente do Conselho Regional  de Psicologia;  Ronaldo Guilherme Vitelli

Viana, Delegado Regional da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas -

Febract - em Minas Gerais.

Em sua exposição, Oscar Antônio de Almeida Cirino, psicanalista e Coordenador
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Clínico do Centro Mineiro de Toxicomania, explicou que os Caps-ad foram criados

com base em um dos princípios da reforma psiquiátrica, a não oposição entre saúde

e liberdade (direito de ir e vir). Esclareceu que a lógica de redução de danos propõe o

estabelecimento de um padrão de consumo menos prejudicial à saúde do usuário.

Acrescentou que grande parte dos profissionais de saúde se sentem despreparados

para atender usuários de drogas. Mencionou as principais normas do Ministério da

Saúde relativas à Rede de Atenção Psicossocial,  ao acolhimento de adultos e de

crianças  e  adolescentes,  ao  funcionamento  dos  Consultórios  de  Rua  e  da  rede

hospitalar de suporte para urgência e emergência. Com relação ao trabalho realizado

nas comunidades terapêuticas, o expositor ponderou que a sociabilidade lá criada é

artificial e isolada e que parece difícil transpor essa sociabilidade para a vida cotidiana

das pessoas.

Oscar Antônio esclareceu que há diversas finalidades para o tratamento oferecido

nos  Caps-ad e  que o  término do tratamento  e a  saída do  usuário  dependem da

finalidade  estabelecida  para  e  por  ele.  Há várias  perspectivas e  lógicas  a serem

consideradas: a lógica da redução de danos, com o estabelecimento de um padrão

de  consumo menos  prejudicial  à  saúde;  a  lógica  da  reforma  psiquiátrica,  com  o

restabelecimento de laços sociais e a inserção em uma rede de cuidados; e a lógica

clínica,  com  a  retificação  da  posição  do  sujeito  na  busca  de  outras  formas  de

satisfação diferentes da obtida com a droga.

Nos Caps-ad existe também a possibilidade de desintoxicação ambulatorial para os

casos que não demandem atenção clínica hospitalar. Além disso, cabe aos Caps-ad a

responsabilidade de organizar os serviços de atenção aos usuários dentro do seu

território de atuação. Assim sendo, eles devem atuar de forma articulada com outros

dispositivos assistenciais em saúde mental e da rede básica de saúde e estabelecer

parcerias  com  dispositivos  de  suporte  social,  cultural  e  de  lazer  existentes  na

comunidade.

Oscar Antônio citou algumas portarias do Ministério da Saúde publicadas no final do

ano passado e início deste ano, consideradas essenciais para a prestação de uma

assistência de qualidade, e destacou o importante papel da Assembleia Legislativa no

sentido de cobrar dos gestores públicos a sua efetivação, por meio da implantação e
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da abertura de serviços pautados nas linhas de financiamento federal.

Relatou que a Portaria GM nº 3.088, de 23/12/2011, do Ministério da Saúde, que

institui a Rede de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas, é

pautada no respeito aos direitos humanos, no combate a estigmas e preconceitos, na

diversificação  das  estratégias  de  cuidado,  no  desenvolvimento  de  estratégias  de

redução de danos, e na ênfase em serviços de base territorial e comunitária e em

atividades  que  favoreçam  a  inserção  social.  E  descreveu,  no  restante  de  sua

exposição, algumas das normas vigentes (Portarias nºs 121, 122 e 148 do Ministério

da Saúde), já mencionadas nos itens 4.1 e 4.2 deste Relatório.

Com relação à efetividade dos tratamentos, Oscar Antônio afirmou que, em geral,

são registrados 30% de recuperação, mas, de acordo com sua experiência, observa

que cerca de 15% a 20% dos casos obtêm sucesso.

Argumentou que um dos aspectos positivos do serviços dos Caps é que, apesar

das  dificuldades  que  a  liberdade  de  ir  e  vir  pode trazer  ao  usuário  no  início  do

tratamento,  à  medida  que  ele  vai  ganhando  autonomia,  sua  melhora  tem  mais

consistência, pois já está inserida na realidade cotidiana de sua vida.

Em relação às comunidades terapêuticas, a avaliação do psicanalista é que elas

têm tido e terão um papel importante para suprir as lacunas nas políticas públicas

atualmente  implantadas.  Ele  ponderou,  entretanto,  que  sua  proliferação

indiscriminada  traz  problemas  pela  falta  de  regulamentação  e  de  controle  social.

Acrescentou que, se houver um controle social maior, é possível oferecer tratamentos

mais  dignos  aos  residentes  desses  locais.  Destacou  também  a  importância  da

reinserção e do acompanhamento pós-tratamento.

Carolina Couto, Coordenadora da Comunidade Terapêutica Terra da Sobriedade e

Diretora do Grupo Gesto, questionou qual critério deveria ser levado em conta para

avaliar a eficácia dos tratamentos: a abstinência, a volta ao trabalho ou o tempo sem

uso da substância? Segundo ela, 90% dos pacientes na comunidade em que atua

não usam medicamentos e não há casos de internação compulsória, mas há casos

em que a família pressiona pela internação.

Destacou  três  pontos  importantes  na  Resolução  RDC  nº  29,  de  30/6/2011,  da

Anvisa, que dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento
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de  instituições  que  prestem  serviços  de  atenção  a  pessoas  com  transtornos

decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. O primeiro

deles  é  que  o  principal  instrumento  terapêutico  a  ser  utilizado  no  tratamento  de

usuários de drogas é a convivência entre os pares. O segundo é que a permanência

na instituição é voluntária. E o terceiro é que o tempo máximo de permanência na

instituição é por ela determinado. Carolina esclareceu que, para que a convivência na

comunidade  seja  terapêutica,  cada  membro  dela  tem  um  papel,  uma

responsabilidade,  uma  função,  um  trabalho,  uma  ocupação  e  uma  tarefa  de

desenvolvimento de uma vida comunitária.

Os objetivos da Comunidade Terapêutica Terra da Sobriedade, segundo Carolina,

são a interrupção do estilo de vida que promove a autodestruição e a estabilização da

vida  psicológica  e  social  do  dependente  químico.  Destacou  que  nem  todas  as

pessoas  têm  de  morar  na  comunidade,  elas  podem  ir  só  para  passar  o  dia.

Entretanto, é oferecido um modelo de um tratamento intensivo, em que a pessoa

participa de todas as atividades propostas, diferentemente do modelo ambulatorial,

em que a pessoa participa de uma atividade específica durante uma hora e depois vai

embora.  O método de tratamento privilegia as  questões da coletividade, e todo o

ambiente é comunitário: os consultórios atendem em grupo, os espaços são amplos

para que as atividades sejam grupais, o refeitório comporta várias pessoas, que vão

fazer as refeições junto com os funcionários. A rotina diária do serviço é muito bem

estruturada,  com  um  cronograma  das  atividades.  Na  organização  social  da

comunidade, os veteranos têm a tarefa de acolher e orientar os novatos, para quem

são referência. Isso possibilita a criação de uma rede com alianças saudáveis entre

as pessoas. O tratamento funciona de acordo com determinados estágios: a pessoa

chega, passa por uma fase de adaptação, de entendimento da proposta. O processo

terapêutico vai evoluindo de acordo com o tempo de tratamento e a evolução clínica

de cada paciente. O modelo prevê também um pós-tratamento ambulatorial ou de

outra modalidade.

O  aspecto  fundamental  da  proposta  da  Comunidade  Terapêutica  Terra  da

Sobriedade é que a abstinência é considerada não o objetivo do tratamento, mas um

princípio: as pessoas que voluntariamente procuram a Comunidade são convidadas a
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interromper o uso das substâncias para a realização do tratamento.

Segundo Carolina, a Comunidade Terapêutica Terra da Sobriedade não assume o

tratamento de questões fisiológicas que demandem acompanhamento hospitalar ou

médico constante, como as que ocorrem durante a desintoxicação. Acrescentou que

a Comunidade está aberta para a participação da família de acordo com a proposta

para  cada  paciente.  Argumentou  que  às  vezes  o  convívio  com  a  família  em

determinado momento da recuperação pode não ser indicado, pois o paciente pode

precisar de um tempo para se organizar e entender que lugar a sua família ocupa no

seu adoecimento.

Perguntada  sobre  o  perfil  da  equipe  técnica  responsável  pela  Comunidade

Terapêutica  Terra  da  Sobriedade,  Carolina  respondeu que não conhece  nenhuma

norma que determine o perfil técnico da equipe. As determinações da Resolução nº

29 incidem apenas sobre o funcionamento e sobre as práticas da comunidades.

Com  relação  ao  relatório  do  Conselho  Federal  de  Psicologia,  que  equipara  as

comunidades  terapêuticas  a  manicômios,  Carolina  opinou  que  deveria  haver

auditorias para investigar a qualidade do serviço prestado em todas as instituições e

que aquelas onde não for prestado bom atendimento deveriam ser fechadas.

Rosemeire  Aparecida  da  Silva,  Coordenadora  de  Saúde  Mental  da  Secretaria

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, apresentou a Rede de Saúde Mental existente

atualmente na capital e afirmou que não é habitual usar o termo “modelo”, mas, sim,

“dispositivo  de  cuidado”  quando  se  faz  referência  aos  Consultórios  de  Rua,  à

estratégia  de  redução  de  danos,  etc.  Segundo  ela,  as  respostas  às  complexas

questões dos usuários de álcool e outras drogas devem ser formuladas e implantadas

em diferentes setores das políticas públicas e precisam assegurar direitos, promover

o acesso à cidadania e proteger a vida do usuário.

Rosemeire informou que a Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte é composta

por sete Centros de Referência em Saúde Mental - Cersam - que funcionam como

Caps III, um Cersam infanto-juvenil e um Cersam especializado para atendimento dos

usuários  de  álcool  e  outras  drogas.  Integra  ainda  a  rede  o  Centro  Mineiro  de

Toxicomania  -  CMT -  que funciona como outro  Caps-ad em Belo  Horizonte.  Está

sendo planejada a  abertura  do  segundo  Cersam-ad na cidade e  a  adaptação do
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Cersam-i e do Cersam-ad da Pampulha para que comecem a funcionar durante 24

horas, ou seja, o mesmo esquema de funcionamento de um Caps III. Há profissionais

de saúde mental  nos 147 centros de saúde da cidade, 555 equipes de saúde da

família,  9 centros de convivência, 9 equipes complementares de atenção à saúde

mental da criança e do adolescente, 9 núcleos do projeto Arte da Saúde, que são

centros  de  convivência  para  criança  e  adolescente,  23  serviços  residenciais

terapêuticos, uma política de inclusão produtiva para os usuários de álcool e outras

drogas  e,  até  maio  de  2012,  duas  equipes  de  Consultório  de  Rua.  À  época  da

reunião, estava prevista a instalação de mais duas equipes de Consultório de Rua a

partir de junho de 2012.

Rosemeire ressaltou que o Consultório de Rua, assim como toda a Rede de Saúde

Mental, são fundados nos princípios éticos que orientam a reforma psiquiátrica e a

defesa do direito à liberdade.

Os  Consultórios  de  Rua  são  compostos  por  dois  profissionais  de  saúde,  um

psicólogo,  um  enfermeiro,  dois  educadores  sociais  com  formação em  assistência

social e experiência no trabalho com população de rua, um redutor de danos, que é

um ex-usuário de álcool e outras drogas, um motorista e um oficineiro. As equipes

itinerantes  abordam  “in  loco”  os  usuários  no  momento  do  consumo.  A partir  da

intervenção,  estabelecem vínculos  com o usuário e mostram as possibilidades de

acesso às redes de saúde, ao tratamento e às demais redes públicas da cidade.

Os Consultórios de Rua seguem a lógica da redução de danos e não colocam a

abstinência como condição para o tratamento nem como meta final, mas enfatizam a

liberdade  de  escolha,  orientando  os  usuários  para  que,  mesmo  que  consumam

substâncias psicoativas, o façam da forma menos prejudicial à sua vida. As equipes

existentes até maio de 2012 atuavam nas regiões noroeste e centro-sul da cidade e

conseguiram encaminhar vários usuários para a Rede de Saúde Mental e para as

políticas de assistência social. Os consultórios são vinculados a uma unidade básica

de saúde, mas atuam de forma transversal com toda a Rede de Saúde Mental e a

Rede de Assistência.

Perguntada  sobre  onde  o  usuário  deve  procurar  atendimento,  Rosemeire

respondeu  que  pode procurá-lo  em  toda a  Rede  de  Saúde Mental,  que também



2824
____________________________________________________________________________

atende os portadores de sofrimento mental grave. Se um usuário precisa de cuidado

intensivo, ainda que procure um centro de saúde, será encaminhado ao Cersam-ad

ou ao CMT. Se o quadro for de intoxicação ou de abstinência moderada ou grave, o

usuário será encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA - ou a um

hospital geral. Também é possível acessar esses serviços sem que a Rede de Saúde

Mental precise encaminhá-los.

Rosemeire informou que a Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte não tem ainda

número  suficiente  de  serviços  para  cobrir  toda  a  demanda  da  cidade  e  que  a

Secretaria Municipal de Saúde está buscando ampliar o número desses serviços para

estabelecer  a cobertura  necessária  a todos aqueles  que fazem uso prejudicial  de

álcool e outras drogas.

Respondendo a perguntas da plateia, Rosemeire afirmou que a polícia por duas

vezes interferiu arbitrariamente no trabalho das equipes de Consultório de Rua, e que

numa delas  agrediu  fisicamente  a um dos membros da  equipe  -  a ocorrência  foi

registrada.

Destacou a necessidade de que as políticas públicas de trabalho, de cultura, de

lazer, de assistência social e de educação sejam efetivas e reduzam a demanda por

drogas.

Anderson Matos, Diretor do Núcleo de Estudos sobre Álcool e Drogas do Instituto

Ajudar,  relatou  que  98%  das  famílias  querem  a  internação  do  usuário,  mas  que

considera a internação psiquiátrica, seja por dependência química, seja por transtorno

mental,  o  último recurso  de  que  se  deve  lançar  mão.  Informou que  os  hospitais

psiquiátricos estão enfrentando grandes problemas com falta de vagas por causa de

internação compulsória e que os hospitais públicos não estão preparados para dar a

atenção adequada e suficiente a essa clientela. Como as comunidades terapêuticas

vêm  buscando  suprir  essa  deficiência,  é  necessário  conformar  uma  rede  de

assistência mais efetiva, definindo as competências de cada instância.

Marta Elizabeth de Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia, afirmou

que  o  Poder  Legislativo  deve  chamar  a  atenção  do  Poder  Executivo  para  a

necessidade de mais recursos para a saúde pública pois, apesar de a União já estar

repassando recursos para a conformação da rede, eles são insuficientes.
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Segundo  Marta  Elizabeth,  há  resistência  dos  trabalhadores  da  saúde  e  da

sociedade para a cessão de leitos em hospitais gerais aos usuários de álcool e outras

drogas.

Marta  Elizabeth  relatou  que  Conselho  Federal  de  Psicologia  inspecionou  68

comunidades  terapêuticas  devido  a  denúncias  de  Ministérios  Públicos  de  vários

Estados  e  denúncias,  anônimas  ou  não,  ao  Observatório  Nacional  de  Direitos

Humanos do Conselho Federal de Psicologia.

Segundo ela,  na política de atenção aos usuários  de álcool  e outras drogas há

competências específicas do SUS. Entretanto, o processo histórico de construção do

SUS já mostrou que é preciso trabalhar e atuar em rede, com lugares diversificados

de cuidados orientados por uma mesma ética. Afirmou ainda que não há nenhuma

cidade brasileira com uma rede completa, mas que o setor de saúde vem fazendo

esforços para superar o problema. Reforçou a necessidade de estabelecer parcerias

entre as  diversas instâncias  do poder  público no campo da assistência social,  da

educação, da cultura, do direito, etc, e com todos os outros atores sociais afetos à

questão.

Ronaldo  Guilherme Vitelli  Viana,  Delegado Regional  da  Federação Brasileira  de

Comunidades Terapêuticas - Febract - em Minas Gerais, afirmou que, em função da

grande  diversidade  de  serviços  e  posicionamentos,  é  necessário  reconhecer  os

esforços  e  as  práticas  já  existentes.  Reafirmou  a  necessidade  de  que  o  serviço

público  receba  mais  recursos  e  que  trabalhe  conjuntamente  com  as  várias

modalidades de serviços existentes.

Raquel  Martins  Pinheiro,  Diretora  do  Centro  Mineiro  de  Toxicomania  -  CMT  -

Fhemig  -,  iniciou  sua  exposição  sugerindo  que  o  foco  de  atuação  não  deve  ser

solucionar o problema das drogas, mas tratar o usuário. Considerou fundamental que

o Estado aloque mais recursos para ampliar a rede pública e garantir o acolhimento e

o acesso para quem necessita. Esclareceu que o Ministério Público Estadual deve ser

notificado  quando  ocorre  internação  involuntária.  Já  a  internação  compulsória  é

determinada por medida judicial e sempre com tempo previsto.

Esclareceu que a redução de danos não é um modelo de tratamento, como um

Caps ou um hospital, mas uma estratégia de abordagem dos usuários que pode ser
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empregada em um Consultório de Rua, em um Caps, em um hospital ou em qualquer

outra instância. Essa estratégia busca controlar as consequências do uso das drogas.

Nesse caso, a abstinência é um ideal, mas não o único objetivo a ser alcançado.

Em um Centro de Atenção Psicossocial - Caps - ou serviço aberto, não faz sentido

exigir  que  o  usuário  opte  pela  abstinência,  pois  a  pessoa  tem  o  direito  de  ser

atendida, mesmo que ainda esteja fazendo o uso de droga. Atualmente há dois Caps-

ad em Belo Horizonte: um pertence à Prefeitura, o outro é o CMT da Fhemig. Eles

atendem, em conjunto, cerca de 300 pacientes por mês.

Ressaltou que as drogas lícitas e ilícitas fazem parte da nossa sociedade e que o

caminho mais efetivo seria trabalhar para minimizar os efeitos danosos, em vez de

simplesmente  ignorá-los  ou  condená-los.  O  procedimento  deveria  ser  o  mesmo

adotado no caso de doenças incuráveis, como a diabete e a maior parte dos tipos de

câncer, a que são dispensados tratamentos de controle ou paliativos e redução de

danos. O tratamento do usuário de álcool e drogas deve ser oferecido de forma que a

pessoa tenha acesso no momento em que o procura, por isso é necessário que as

redes de atenção sejam ampliadas.

A rede pública de atenção ao usuário de álcool e outras drogas é composta pelos

Caps, os Consultórios de Rua, a Casa de Acolhimento e o Hospital-Geral. Hoje há

financiamento do governo federal e dos Municípios. O Estado precisa alocar mais

recursos para a ampliação da rede e agarantia de acesso.

Raquel acrescentou que os tratamentos devem ser adaptados a cada caso, pois o

que é benéfico para um usuário pode não funcionar tão bem para outro. Diversificar a

oferta é fundamental para aumentar as possibilidades de tratamento de acordo com

as necessidades do usuário. Além disso, destacou a importância de construir a rede e

descobrir novos parceiros para intregrá-la.

Concluiu sua exposição enfatizando que os diversos serviços oferecidos e as várias

abordagens  existentes  não deveriam competir  entre si  e  que seria  imprescindível

refletir sobre a pergunta: quem estaria autorizado a decidir o que é melhor para outra

pessoa? Sua posição profissional é de que as decisões devem ser tomadas junto

com os usuários, porque a vida é deles.

Gustavo Luiz Castro Nunes, médico psiquiatra, iniciou sua exposição citando uma
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pesquisa da Datafolha, realizada com 2.500 pessoas de várias cidades brasileiras e

publicada em janeiro de 2012, segundo a qual 90% das pessoas eram a favor da

internação  compulsória.  Avaliou  o  resultado  como  assustador.  Segundo  ele,  a

internação compulsória só deveria ocorrer em último caso, depois de já esgotados

todos os outros recursos disponíveis.

O psiquiatra esclareceu que existe uma diferença muito grande entre internação

involuntária  e  compulsória.  Gustavo  Luiz  mencionou  a  Lei  Federal  nº  10.216,  de

6/4/2001,  que  dispõe  sobre  a  proteção  e  os  direitos  das  pessoas  portadoras  de

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Nessa lei

são definidos três tipos de internação. A internação voluntária seria a consentida pelo

usuário, e a internação involuntária seria a não consentida pelo usuário e realizada a

pedido de terceiros, em geral familiares. A internação compulsória, por sua vez, seria

aquela determinada pela Justiça.

Há diferenças importantes entre a internação psiquiátrica involuntária e a internação

compulsória. Na internação compulsória, determinada pelo juiz por força de lei, não

há  direito  a  uma  segunda  opinião  de  pessoas  isentas.  Outra  diferença  muito

importante é que a internação involuntária é determinada por critérios clínicos, assim

como a alta. No caso da internação compulsória, isso não acontece e a determinação

do Juiz é por tempo de tratamento, que varia de indivíduo para indivíduo. Além disso,

o término da internação involuntária é determinada por solicitação escrita do familiar

ou de representante legal.

A internação voluntária ou involuntária  pode ser  autorizada somente por  médico

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM - do Estado onde

se  localiza  o  estabelecimento.  A  ocorrência  de  internação  involuntária  deve  ser

comunicada no prazo de 72 horas ao Ministério Público Estadual pelo responsável

técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, e o mesmo procedimento deve

ser  adotado  quando  o  paciente  receber  alta.  O  expositor  relatou  que  nunca

presenciou a averiguação dessas internações involuntárias.

Segundo o psiquiatra, já existem mecanismos legais para interditar as pessoas e

para que o Juiz determine a internação compulsória quando necessária. Dessa forma,

não julga necessário editar novas leis para disciplinar a matéria.
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A internação involuntária remete ao cerceamento de liberdade do indivíduo. Alguns

autores  de  orientação  fenomenológico-existencial  vão  conceituar  doença  mental,

entre elas dependência química,  como uma perda de liberdade existencial.  Nessa

ótica,  seria  possível  que  em  determinados  momentos  esse  indivíduo  perdesse  a

autonomia, quando deveria, sim, ser hospitalizado contra a vontade.

Na Classificação Internacional de Doenças - CID-10 -, a dependência é referida

como um grupo de sintomas fisiológicos,  comportamentais e cognitivos em que a

pessoa prioriza o uso da droga em detrimento de outros comportamentos que outrora

tinham  grande  valor  para  ela.  Os  pontos  centrais  do  distúrbio  seriam  o

comportamento de usar droga, a natureza mal-adaptativa, os prejuízo que esse uso

traz à pessoa e o fato de que, ao longo do tempo, ela perde a liberdade de escolher

ou não usar a droga e se torna dependente dela.

Gustavo Luiz esclareceu que a hospitalização involuntária é indicada para casos de

dependência extremamente grave - que não são a maioria -, quando a pessoa perdeu

a capacidade de discernir. A internação involuntária seria justificável quando há perda

de  autonomia  do  indivíduo,  decorrente  de  sua  doença,  e  quando  ocorrem

comportamentos agressivos,  com riscos para  si  e  para  terceiros,  intoxicação com

risco de morte, não adesão ao tratamento e a falência do tratamento ambulatorial.

O psiquiatra se posiciona contrariamente à prática de recolher usuários de drogas

nas  ruas  e,  antes  de  qualquer  tipo  de  intervenção,  hospitalizá-los.  Com  esse

procedimento, vários direitos dos usuários estariam sendo desrespeitados.  Admitiu

que, em determinados momentos, em casos mais graves, a internação involuntária é

válida  para  proteger  o  sujeito.  Quanto  à  internação  compulsória,  posicionou-se

absolutamente contra por acreditar que ela fere uma série de direitos do sujeito.

Da mesma forma que Raquel Martins Pinheiro, Gustavo Luiz afirmou-se contrário a

exigir abstinência para que o usuário de drogas comece a se tratar. Porém, muitas

vezes  os  próprios  pacientes  em  tratamento  de  redução  de  dano  escolhem  a

abstinência.

O  psiquiatra  concluiu  sua  exposição  afirmando  que  os  vários  modelos  de

tratamento apresentam vantagens e desvantagens e que não há um serviço capaz de

atender a demanda de todos os usuários, em todos os momentos de tratamento: o
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paciente, de acordo com seu estágio motivacional e a gravidade de sua dependência,

deve ser indicado para uma ou outra modalidade de tratamento.

O Pastor  Wellington Antonio  Vieira,  Presidente  da  Federação das Comunidades

Terapêuticas  Evangélicas  do  Brasil  -  Feteb  -,  relatou  que  as  comunidades

terapêuticas são muito procuradas para internação compulsória e que, mesmo que o

juiz  tenha  determinado  internação  compulsória,  a  internação  em  comunidade

terapêutica só pode ser voluntária. As comunidades terapêuticas prestam assistência

à  saúde,  mas,  se  a  for  necessária  uma  intervenção  involuntária,  isso  deve  ser

realizado em clínica com equipe multidisciplinar e médicos psiquiatras.

Jairo, do Grupo Narcóticos Anônimos, relatou sua experiência em grupos de ajuda

mútua como testemunho de que é possível parar de usar droga. Acrescentou que não

defende nem condena nenhuma forma de tratamento e que acredita que todas levam

o  indivíduo  a  se  recuperar.  Afirmou  que,  em  seu  caso,  o  que  mais  ajudou  foi

frequentar o Grupo Narcóticos Anônimos.

7/5/2012 - 3ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública

A reunião teve como finalidade discutir  o enfrentamento do “crack” na região do

Barreiro, nesta Capital.  Participaram da reunião os Deputados Paulo Lamac, Célio

Moreira  e  a  Deputada  Liza  Prado,  bem  como  Wanderley  Araújo  Porto  Filho,

Secretário Adjunto da Secretaria de Administração Regional Municipal Barreiro; Cap.

Hudson Ferraz, da Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais;

Maj. Márcio Inácio de Souza, Comandante da 11ª Companhia do 41º Batalhão de

Polícia  Militar  do  Barreiro;  Pastor  Wellington  Vieira,  Presidente  Nacional  da

Federação  das  Comunidades  Terapêuticas  Evangélicas  do  Brasil;  Renato  Moreira

Hadad, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas - Campus do Barreiro; Eduardo Soares da

Silva,  Coordenador  da  Pastoral  da  Sobriedade  da  Igreja  Cristo  Redentor;  Márcia

Cristina  Alves,  Assessora  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas  e  Presidente  do

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, em Belo Horizonte.

Wanderley Araújo Porto Filho, Secretário Adjunto da Secretaria de Administração

Regional  Municipal  Barreiro,  relatou  a  implantação  do  Centro  de  Referência  em

Saúde Mental, Álcool e Droga - Cersam-ad - na Rua Barão de Monte Alto, nº 211,

Bairro Cardoso, no Barreiro. Disse que o espaço já foi alugado e está passando por
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adaptações. A capacidade inicial de atendimento prevista é de 50 pessoas por dia, e

haverá alguns leitos para, no caso de necessidade, a pessoa passar a noite. Espera-

se que o Cersam-ad seja inaugurado em setembro de 2012. A unidade no Barreiro

será a segunda da cidade,  que já conta com uma unidade em funcionamento na

região da Pampulha.

O Cap.  Hudson Ferraz,  da  Diretoria  de  Apoio  Operacional  da  Polícia  Militar  de

Minas  Gerais,  lembrou  que,  de  acordo com  a  Organização Mundial  de  Saúde,  o

problema do consumo de drogas está  vinculado aos fatores oferta,  satisfação ou

insatisfação da pessoa com relação a sua vida, falta de informação sobre drogas, e

falta  de  integração  da  pessoa  à  família  e  à  sociedade.  Discorreu  ainda  sobre  o

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd -, lembrando

que  a  região  do  Barreiro  é  uma  referência  desse  trabalho  em  Belo  Horizonte.

Segundo o Capitão, cerca de oito policiais atuam como instrutores e o programa já

assistiu a mais de 5 mil jovens, em um esforço conjunto das famílias, da comunidade

escolar - são 40 escolas envolvidas - e do Estado, por meio da Polícia Militar. Em

Minas Gerais, já passaram pelo programa mais de 2.170.000 jovens, adolescentes e

crianças, além de 16 mil pais.

O Maj. Márcio Inácio de Souza expôs o trabalho do 41º Batalhão da Polícia Militar, o

qual realiza, além das ações repressivas, ações preventivas, a exemplo do Proerd, do

Jovens Construindo a Cidadania  - JCC  - e do Polícia e Família. Informou que nos

quatro primeiros meses do ano, foram apreendidas 6.171 pedras de “crack”, o que

resultou em 174 pessoas presas e 111 menores apreendidos, fato que demonstra,

segundo ele,  o  quanto  as  crianças e os  adolescentes estão sendo atingidos pelo

“crack”.

O Pastor Wellington Vieira discorreu sobre o trabalho de acolhimento e reinserção

social de dependentes químicos desenvolvido pelas comunidades terapêuticas. A seu

ver, é necessário que as comunidades terapêuticas sejam incluídas nos planos de

governo do Município, com vistas a propiciar o reconhecimento do trabalho e devida

integração  dessas  entidades  na  rede.  Relatou  as  dificuldades  no  atendimento,

especialmente no que se refere à escassez de profissionais, a exemplo do que ocorre

no Caps-ad da Pampulha, onde a consulta com um psiquiatra demora 90 dias, apesar
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de ser imprescindível haver equipe de plantão, principalmente para o atendimento de

usuários  que  precisam  do  serviço  em  uma  crise  grave.  Segundo  ele,  diante  da

precariedade do funcionamento dos Caps-ad, é fundamental que a população exija a

efetividade do serviço, além da disponibilização de equipe multidisciplinar, efetiva se

dotada da estrutura necessária.

Eduardo Soares da Silva, Coordenador da Pastoral da Sobriedade da Igreja Cristo

Redentor, chamou a atenção para o fato de que quase 90% dos usuários do Centro

Mineiro de Toxicomania - CMT - são moradores de rua. Salientou ser imprescindível a

restruturação da unidade, com a melhoria do atendimento e da segurança, haja vista

denúncias de venda de drogas na porta do CMT.

Segundo Márcia Cristina Alves, Assessora Municipal de Políticas sobre Drogas e

Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o conselho passou por

um longo processo de reestruturação e somente em janeiro deste ano foi efetivada

uma legislação que incluiu em sua composição, representantes da sociedade civil, do

poder  público  municipal  e  estadual.  Salientou  que  a  Assessoria  de  Políticas  de

Drogas da Prefeitura foi instituída no ano passado, momento em que um programa

municipal começou a ser elaborado. O programa ainda não lançado por ainda não

terem sido destinados recursos para a sua implantação e pela necessidade de se

linhar  institucionalmente  com  as  Secretarias  Municipais.  Informou  também  que  o

programa prevê a criação de quatro Cersams, dentre eles o Centro a ser inaugurado

no  Barreiro,  que  funcionará  24  horas,  com  a  previsão  de  quatro  equipes  de

Consultórios  de  Rua.  Esclareceu  que  duas  equipes  já  realizam,  em  média,  120

atendimentos por mês: a primeira debaixo do viaduto da Andradas, nas proximidades

dos hospitais, e a segunda dentro do Aglomerado Pedreira Prado Lopes.

Maria  Cristina  destacou  a  importância  das  ações  de  prevenção,  tratamento  e

reinserção  social.  Informou  sobre  o  programa  Saúde  na  Escola,  que  tem  a

perspectiva de ampliação do horário escolar para atividades de saúde e esporte, bem

como  sobre  o  programa  Rede  pela  Paz,  que  já  existe  em  todas  as  escolas

municipais, com um fórum específico na Secretaria de Educação composto por pais,

professores e educadores, para tratar o problema das drogas nas escolas. Discorreu

ainda sobre as ações de reinserção social de usuários de drogas e seus familiares
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nos espaços do Sistema Nacional  de Emprego. O objetivo é implantar um núcleo

especializado para recepção, abordagem, acolhimento e mediação com o mercado

de trabalho. Ressaltou que no Sine Barreiro há mais de 1.500 vagas abertas desde o

início do mês para capacitação e formação, mas que, no seu entender, não basta

somente oferecer vagas, mas capacitar o sujeito para se inserir nessa oferta.

De acordo com Maria  Cristina,  uma questão  importante  em relação  ao uso do

“crack” é trabalhar, juntamente com a comunidade, o espaço urbano como um espaço

coletivo de ocupação pela comunidade, pelos grupos locais e culturais. Lembrou que

as “cracolândias” se formam em espaços desocupados, desestruturados, destruídos

e destituídos de ocupação coletiva.

Acerca das comunidades terapêuticas, disse que Prefeitura editou um decreto com

uma  proposta  de  150  vagas  em  comunidades  terapêuticas  com  orçamento  já

definido.  Entretanto,  lembrou  que  as  comunidades  terapêuticas  devem  estar  de

acordo com as condições colocadas em um edital de chamamento. No Estado, há

somente 33 comunidades terapêuticas credenciadas, embora existam, em tese, mais

de 200 entidades em Minas Gerais.

Para  concluir,  relatou  que  existem  mais  de  1.500  jovens  internados  no  Centro

Integrado do Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA-BH -, entre os quais a grande

maioria foi  indiciada por  uso ou tráfico de drogas.  Ressaltou que as escolas  não

aceitam esses adolescentes e que ainda não há um trabalho social dirigido a eles.

Os participantes da audiência, dentre outras sugestões, cobraram o aumento de

investimentos,  de  forma  a  expandir  a  rede  de  atendimento  e  criar  Centros  de

Referência de Assistência Social - Cras - em todas as regiões da cidade; investimento

no tratamento ambulatorial do dependente químico; ampliação do número de Caps-

ad; recursos para promoção de discussões e orientação a pais e alunos no ambiente

escolar;  investimentos  em  prevenção  e  no  desenvolvimento  da  prática  esportiva;

resgate do Projeto Agente Jovem e implantação do Programa Fica Vivo na região do

Barreiro; além da criação de distritais dos Conselhos Antidrogas.

8/5/2012 - 5ª Reunião Ordinária - Audiência Pública

A reunião teve o objetivo de discutir a organização da rede de atenção ao usuário

de álcool e outras drogas.  Além da Deputada Liza Prado e dos Deputados Paulo
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Lamac, Vanderlei Miranda, Célio Moreira, Doutor Wilson Batista, Tadeu Martins Leite,

estiveram presentes os seguintes convidados: Leisenir de Oliveira, da Coordenadoria

Nacional  de  Saúde Mental  do  Ministério  da  da  Saúde;  Paulo  Repsold,  psiquiatra,

representando Antônio Jorge de Souza Marques,  Secretário  de Estado de Saúde;

Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Estado de Defesa Social; Camila Grissi

Pimenta, representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; e Marta

Elizabete de Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia.

Leisenir  de  Oliveira,  assessora  técnica  da  Coordenadoria  Nacional  de  Saúde

Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, apresentou os dispositivos

legais que instituíram a Rede de Atenção Psicossocial - Raps. No final de 2011 e

início  de  2012,  o  Ministério  da  Saúde  publicou  várias  portarias,  para  orientar  o

desenho de uma rede de cuidado ao transtorno mental e aos problemas decorrentes

do uso de "crack",  álcool e outras drogas. Leisenir  ressaltou que a construção da

Raps está no âmbito do SUS e a rede de atenção e cuidado ao usuário de "crack",

álcool e outras drogas está no âmbito da Raps. Isto quer dizer que todo o serviço de

atenção  a  esses  transtornos  mentais  está  conectado  ao  SUS  e  a  Raps  é  o

instrumento para a sua efetivação.

De acordo com Leisenir, após a construção desse arcabouço legal que sustenta a

Raps, a próxima etapa para implementação dessas ações é articular meios para a

sua  operacionalização  nos  Municípios,  de  acordo  com  as  necessidades  locais,  e

também apoiar os Estados para a coordenação dessas ações. Para exemplificar esse

apoio  aos  Estados  e  Municípios,  Leisenir  relatou  que  o  Ministério  da  Saúde

disponibiliza dois servidores para cada Estado, a fim de prestar o atendimento às

demandas apresentadas. Esses “apoiadores” respondem aos chamados e realizam

visitas aos Municípios, auxiliando-os a suprir as dificuldades para construção da rede,

e  também  realizam um trabalho  conjunto  com as secretarias  estaduais  de  saúde

nesse sentido.

Para apresentar  a arquitetura dessa rede,  Leisenir  citou o Decreto nº  7.508, de

28/6/2011, que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde - Lei  Federal  nº 8.080, de

19/9/1990 - tratou das regiões de saúde, conceituando-as como espaço geográfico

contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes. Para ser instituída, a
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região  de  saúde  deve  ter  atenção  primária,  urgência  e  emergência,  atenção

psicossocial, atenção hospitalar e ambulatorial especializada e vigilância em saúde.

Assim, para que o Estado seja considerado região de saúde, ele deve ter essas cinco

redes.

Em seguida, Leisenir de Oliveira apresentou a Portaria nº 3.088, de 23/12/2011  -

também conhecida por “portaria mãe” - que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes

do uso de “crack”, álcool e outras drogas. As informações relativas a essa portaria

foram incluídas nos itens 4.1. e 4.2 deste relatório.

Leisinir afirmou que o objetivo do Ministério da Saúde é que todas as modalidades

de Caps sejam qualificadas como Caps-ad III. No momento, o Ministério da Saúde

está incentivando os Caps II - que funcionam somente durante o dia - a funcionarem

à noite e aos fins de semana, por meio do incremento de R$75 mil reais nos valores

de custeio repassados pela União. Com isso, pretende-se chegar a um Caps-ad III

por Município ou região de saúde com população superior a 200 mil habitantes.

Com relação às comunidades terapêuticas, Leisenir de Oliveira pontuou que, nos

termos da Portaria nº 3.088, de 23/12/2011, esses serviços atuam de forma articulada

com a Atenção Básica - que, por sua vez, apoia e reforça o cuidado clínico de seus

usuários  -,  e  com  o  Caps  -  responsável  pela  indicação  do  acolhimento,  pelo

acompanhamento especializado durante esse período, pelo planejamento da saída e

pelo seguimento do cuidado.

Leisenir explicou, ainda, que, no contexto do SUS, as comunidades terapêuticas

têm algumas regras, assim como todos os serviços prestados pelo SUS, tais como os

Caps  e  os  hospitais.  Além  disso,  é  essencial  que  essas  comunidades  sejam

referenciadas por um Caps-ad - ou um Caps que trate de álcool e outras drogas,

como o Caps I ou o Caps II - e que trabalhem com projetos terapêuticos individuais,

seguindo  a  lógica  de  atendimento  do  SUS.  Assim,  a  Unidade  Básica  de  Saúde

responsável pela área onde se insere a comunidade terapêutica deverá contar com

uma equipe para dar o suporte necessário a ela.

Com  relação  ao  fluxo  de  atendimento,  Leisenir  de  Oliveira  esclareceu  que  o

ingresso do usuário como residente no serviço depende do seu consentimento e de
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avaliação prévia do Caps. A Atenção Básica também poderá indicar pacientes para

ingressarem como residentes, desde que atue em parceria com o Caps. A avaliação

para ingresso no serviço será realizada por equipe multidisciplinar, com atendimento

individual do usuário e, se possível, de sua família. O Projeto Terapêutico Individual -

PTI - deverá ser desenvolvido pelo serviço de atenção em regime residencial, com o

acompanhamento  do  Caps  e  a  referência  da  Atenção Básica  e  dos  serviços das

redes  de  outros  setores,  considerando  caso  a  caso.  O  Caps  de  referência  é  o

responsável  pela  gestão  do  cuidado  e  do  projeto  terapêutico  -  PT  -  durante  a

permanência do usuário no Serviço de Atenção em Regime Residencial. Todo usuário

será livre para interromper a qualquer momento a sua permanência no Serviço de

Atenção em Regime Residencial.

O PTI é a diretriz  para todos os serviços da rede:  Caps,  UAs,  hospital  geral  e

comunidades terapêuticas. São diretrizes dos projetos técnicos: respeitar, garantir e

promover os direitos do cidadão; ser centrado na necessidade da pessoa; garantir ao

residente  o  acesso  a  meios  de  comunicação;  garantir  o  contato  frequente  do

residente com a família; respeitar a orientação religiosa de cada residente; garantir o

sigilo das informações; garantir a inserção da entidade na rede psicossocial; garantir

a  permanência  do  usuário  residente  na  entidade  por,  no  máximo,  seis  meses,

podendo esse prazo ser prorrogado por mais três meses.

Para Leisenir de Oliveira, a pactuação de leitos em hospitais gerais é de extrema

importância na concepção da Rede de Atenção Psicossocial. Tanto nas Unidades de

Atendimento  quanto  em  comunidades  terapêuticas,  é  fundamental  garantir  a

existência de vagas em leitos hospitalares para o caso de o paciente necessitar de

algum atendimento de urgência, o que poderá lhe garantir a vida e a continuidade do

tratamento.

Até 10 leitos pactuados, o Ministério da Saúde entende como um serviço hospitalar

de referência para a atenção ao transtorno mental e problemas decorrentes ao uso de

drogas. A partir de 10 leitos, institui-se uma enfermaria especializada. A Portaria nº

148, de 31/1/2012, que regulamenta esse dispositivo, diz que a equipe se diferenciará

de um para outro. Há uma orientação do Ministério da Saúde para que esses leitos

sejam diluídos na clínica médica e na pediatria  e não constituam, pois,  ponto  de
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atenção isolado.

Por fim, Leisenir de Oliveira ressaltou que as estratégias desinstitucionalizadoras -

as  residências  terapêuticas  e  o  Programa de  Volta  para  Casa -  passaram  a  ser

regulados por meio de portarias. São projetos que trabalharão a questão da geração

de  renda,  da  reinserção  social  do  indivíduo  após  um  período  prolongado  de

tratamento.  Esses  projetos  têm  de  ser  assessorados  por  alguma cooperativa  ou

entidades de assessoria ou associação, para melhores resultados.

Paulo Repsold, da Secretaria de Estado de Saúde, acredita que o uso do "crack"

leva quase 100% dos usuários ao transtorno mental, com dependência e deterioração

comportamental. Na sua opinião, trata-se de uma doença complexa e incurável, que

traz desgaste à pessoa, à família e à sociedade. Por se tratar de uma doença dessa

natureza,  são  necessárias  diversas  ações  estratégicas  para  o  tratamento  e  a

prevenção.

Paulo Repsold citou três estratégias necessárias para o manejo dessa doença no

campo assistencial à saúde:

- Tratamento clínico - cuidados médicos, de enfermagem, psicoterapia, etc. Pode

ser realizado em âmbito ambulatorial, nos serviços de urgência e emergência e nos

cuidados intensivos com internação em leito hospitalar;

-  Reabilitação e  ressocialização  -  recuperação  das  incapacidades  geradas  pela

doença;

- Proteção - prevenção da exposição a situações de risco e vulnerabilidade social,

tais como abandono e violência.

Tendo em vista o impacto social, econômico e humano causado pelo “crack”, Paulo

Repsold  destacou que  o  Governo  de Minas  Gerais  e  a  Secretaria  de  Estado de

Saúde estão viabilizando formas de destinar recursos financeiros para os Municípios,

a fim de implementar os dispositivos que integram a Rede de Atenção Psicossocial.

Para demonstrar a importância de implementação dessa rede às gestões municipais,

a Secretaria de Estado de Saúde criou um grupo condutor, com participação paritária

de  Estados  e  Municípios,  estes  representados  pelo  Conselho  de  Secretarias

Municipais  de  Saúde  -  Cosems.  Paulo  considera  que  esse  é  um  bom  ponto  de

partida, mas, que é preciso, ainda, tornar essa rede real e fazer com que atenda às
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demandas  assistenciais  da  população,  em  especial,  daquelas  pessoas  que

dependem única e exclusivamente do SUS. Paulo pontuou que,  embora não seja

possível implantar a rede em todos os 853 Municípios mineiros - visto que alguns

deles apresentam populações pequenas -, é possível, pelo menos, implantá-la nas 77

microrregiões de saúde.

O subsecretário  Cloves  Eduardo Benevides  discorreu sobre a  instituição de um

comitê  para  acompanhamento  de  medidas  de  internação  compulsória  de

dependentes químicos. Na opinião dele, é preciso um consenso para mapear o perfil

dos dependentes, definir se há capacidade efetiva nos equipamentos governamentais

à disposição da população e identificar quais são os fluxos possíveis.

Benevides discorreu também sobre a possibilidade de o Estado participar de um

cofinanciamento para implementar os serviços da Rede de Assistência Psicossocial,

uma vez que os Municípios relatam dificuldades para mantê-los em funcionamento, e

sobre a necessidade de que os decretos e as normas que regulamentam as políticas

públicas sobre drogas em vigor no Estado sejam convertidos em lei.

Marta Elizabeth de Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia, apontou

a  necessidade  de  estratégias  de  profissionalização  e  de  moradia  efetiva  para  a

população  mais  vulnerabilizada:  as  pessoas  que  estão  em  situação  de  rua,  os

usuários de álcool e drogas, as pessoas com transtornos mentais e os idosos.

Alguns  participantes  da  audiência  relataram  problemas  que  identificam  para  o

enfrentamento do "crack". Ronaldo Viana relatou as dificuldades enfrentadas pelas

comunidades terapêuticas para se integrarem à rede do SUS. Robert  William, da

ONG  Defesa  Social,  apontou  o  número  insuficiente  de  policiais  civis  lotados  no

Departamento Antidrogas do Estado e discorreu sobre os benefícios da internação

involuntária  e/ou compulsória nos casos de  dependência química.  Agda Cruz dos

Santos,  Presidente  da  Associação  dos  Usuários,  Familiares  e  Amigos  da  Saúde

Mental do Ipsemg, e Daniel Malard, do “blog” Planeta Droga, questionaram os planos

de ação do Governo para a reinserção dos  dependentes  químicos na  sociedade,

sobretudo  daqueles  que  estão  em  situação  de  rua.  Roberto  Soares  relatou  a

abordagem autoritária da Polícia em relação aos agentes dos Consultórios de Rua e

militantes  da  política  de  redução  de  danos.  Arnor  Trindade,  do  Cersam-ad,
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argumentou contra a internação involuntária, que, segundo ele, não é a solução mais

adequada para o problema do abuso de drogas.

Paulo  Repsold  retomou  a  palavra  e  ressaltou  a  necessidade  de  melhoria  da

assistência  pública  em  saúde  mental  para  reduzir  a  frequência  das  internações

compulsórias.

O Pastor Wellington Antônio Vieira solicitou capacitação dos profissionais da área

de saúde mental pelo Ministério da Saúde.

Finalizando  o  debate,  Leisenir  de  Oliveira  esclareceu  ainda  que,  conforme

orientação  da  Portaria  nº  3.088,  de  2011,  não  é  possível  habilitar  comunidades

terapêuticas ou outros dispositivos que estiverem fora da rede, assim como não é

possível habilitar Caps sem leitos de retaguarda no hospital-geral.

15/5/2012 - 6ª Reunião Ordinária - Audiência Pública

A reunião teve como propósito discutir a reinserção social do usuário de droga e a

atenção à família. Além dos Deputados Paulo Lamac, Vanderlei Miranda e Adelmo

Carneiro Leão, estiveram presentes os seguintes convidados: Paulo Cézar Amaral,

psicoterapeuta, consultor em dependência e codependência química, representando

Luiz  Carlos  Rossini,  Vice-Presidente  da  Federação  Brasileira  de  Comunidades

Terapêuticas; Ana Regina Machado, mestre em Saúde Pública da Escola de Saúde

Pública do Estado de Minas Gerais; Ana Luíza César Viana, Superintendente Técnica

Adjunta da Associação Terra da Sobriedade, representando Ronaldo Guilherme Viteli

Viana, superintendente técnico da Associação Terra da Sobriedade; João Francisco

de  Souza Duarte,  Coordenador  Regional  do  Grupo Amor  Exigente;  Camila  Grissi

Pimenta, DefensoraPública do Estado; Rosimeire Aparecida da Silva, Coordenadora

de  Saúde  Mental  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  e  Cap.  Hudson  Ferraz,  da

Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais.

O  Coordenador  Regional  do  Grupo  Amor  Exigente,  João  Francisco  de  Souza

Duarte,  inicialmente  apresentou  um  vídeo sobre  a  instituição  que ele  representa,

fundada  por  um  padre  católico  em  1972,  nos  Estados  Unidos.  O  Grupo  Amor

Exigente está presente atualmente em aproximadamente 80 Municípios mineiros e

desenvolve trabalhos voluntários com dependentes químicos e seus familiares, numa

média  de  15  mil  atendimentos  por  mês.  Baseia-se  em  modelos  cognitivo-
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comportamentais para intervenção direta em crises de uso e abuso de substâncias

psicoativas.  A metodologia  de  trabalho  é,  primordialmente,  reuniões  de  grupo  de

autoajuda  e  ajuda  mútua  e  segue  os  12  princípios  básicos  da  instituição:  raízes

culturais dos problemas da família; “pais também são gente”; limitação de recursos;

distinção entre pais e filhos; culpa; comportamento; tomada de atitude; crise; grupo de

apoio; cooperação; exigência na disciplina; amor.

Por  meio dos grupos de apoio,  o  Grupo Amor Exigente busca a construção da

cooperação familiar e comunitária, o não uso da violência e a tomada de atitude para

enfrentamento do problema. De acordo com João Francisco, a instituição promove

ações para a inclusão de dependentes químicos em tratamento em programas de

trabalho, além de oferecer suporte às famílias para a convivência com o dependente

químico no período pós-tratamento.

Paulo Cézar Amaral, psicoterapeuta e consultor em dependência e codependência

química da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, esclareceu que os

dependentes químicos, em sua maioria, foram crianças com autoestima baixa, que

tiveram algum sentimento de rejeição durante a infância e, quando adolescentes ou

jovens, passaram a consumir substâncias psicoativas na busca de prazer, ainda que

momentâneo.  Na  sua  exposição,  ele  caracterizou  a  adicção  como  uma  doença

primária, isto é, que não depende de fatores predisponentes, e também progressiva,

podendo levar ao óbito prematuro.

Segundo Paulo Cézar Amaral, para que o tratamento do dependente químico seja

bem-sucedido,  é preciso que não haja a  intervenção/participação da família,  visto

que,  em muitos  casos,  a doença é caracterizada pela negação -  tanto da família

quanto do paciente -, o que leva a família a adotar um comportamento conivente,

prejudicando o  progresso da conduta clínica.  Com relação à reinserção social  do

dependente químico, Paulo Cézar destacou que toda a conduta clínica deve estar

voltada para o retorno do dependente químico ao convívio comunitário e social, com

ações previstas já no início do tratamento. Além disso, ele ressaltou que a família

também  precisa  reformular  a  sua  rotina  para  receber  o  dependente  químico,

auxiliando-o na retomada de novos papéis sociais.

Ana Regina Machado, mestre em Saúde Pública da Escola de Saúde Pública de
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Minas  Gerais,  reforçou  que  a  reinserção  do  dependente  químico  não  pode  ser

considerada apenas uma etapa pós-tratamento, e, sim, deve ser planejada desde o

início da reabilitação. Assim, é preciso criar novos locais sociais para o dependente

químico nas mais diversas esferas da vida, como trabalho, educação, lazer, cultura,

etc., o que não é uma tarefa fácil, devido à vinculação intensa do dependente com a

droga e à ruptura de laços familiares e comunitários causados pela adicção.

Segundo Ana Regina, o trabalho de reinserção social do dependente químico deve

contar  com a  atuação conjunta  de  técnicos,  familiares  e adictos  para  modificar  a

relação de dependência com a droga. No que diz respeito à família, particularmente,

ela destaca que devem ser oferecidos espaços de acolhimento e apoio aos familiares,

com  abertura  dos  serviços  de  saúde,  a  exemplo  do  que  ocorre  nos  Centros  de

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps-ad.

Ana Luíza César Viana, Superintendente Técnica Adjunta da Associação Terra da

Sobriedade, pontuou que nem todo dependente químico é excluído socialmente e que

a exclusão depende do grau de vulnerabilidade social do indivíduo. Ela ressaltou que

a reinserção social do dependente químico significa a sua reintegração a um curso

favorável  de  vida  e  de  saúde  e,  para  que  seja  efetivada,  é  necessário  oferecer

condições para o exercício pleno do direito à cidadania.

O modelo de reintegração social mais adequado, na visão da Associação Terra da

Sobriedade, é o “espiral”, em que o processo não é dividido em fases ou etapas, e,

sim,  empregado  de  maneira  global.  Dessa  maneira,  a  reintegração  social  é

estimulada  desde  o  início  do  tratamento,  de  forma  dinâmica,  e  é  adaptada  às

necessidades próprias de cada indivíduo. A Associação Terra da Sobriedade também

busca inserir a família e a sociedade na reintegração social do dependente químico.

Entre as possibilidades para reintegração social do dependente químico, Ana Luíza

citou: residências terapêuticas/moradias assistidas; grupos de ajuda mútua; grupos

de prevenção à recaída; geração de emprego e renda; educação/profissionalização;

espiritualidade.

A Associação Terra da Sobriedade conta, desde 2003, com uma moradia assistida

para promover a transição do ex-dependente químico egresso de um longo período

de internação e sua volta para a família  e a comunidade.  Segundo Ana Luíza,  a
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moradia assistida “Terrinha” -  como foi  designada pelos próprios  moradores -  tem

apresentado resultados favoráveis na recondução dos ex-dependentes químicos ao

convívio comunitário e familiar.

Rosimeire  Aparecida  da  Silva,  Coordenadora  de  Saúde  Mental  da  Secretaria

Municipal de Saúde, destacou que a reinserção social do dependente químico deve

ser realizada com base em metodologias adequadas. Na sua opinião, o incremento

de recursos para as políticas públicas, de um modo geral, é necessário para reduzir a

vulnerabilidade social e, consequentemente, os efeitos deletérios ocasionados pelo

uso e abuso de drogas e outras substâncias psicoativas.

Camila Grissi Pimenta, Defensora Pública do Estado, discorreu sobre a abertura da

instituição por  ela  representada  para  um  trabalho  em  parceria  com  as  entidades

interessadas.

Por sua vez, o Cap. Hudson Ferraz, da Diretoria de Apoio Operacional da Polícia

Militar, ressaltou a importância do convívio familiar na prevenção ao uso de drogas e

na recuperação/reinseração social dos dependentes químicos.

Na fase de debates da reunião, foram colocadas as seguintes questões: a política

de redução de danos no enfrentamento do "crack" deveria ser mais discutida; como

deve ser realizada a abordagem dos moradores de rua; a pertinência ou não do viés

religioso  de  grande  parte  das  comunidades  terapêuticas;  criação  de  um  curso

específico de formação acadêmica para os profissionais que atuam com dependentes

químicos e seus familiares, a ser oferecido em parceria com universidades.

Uma participante da plateia relatou o desaparecimento de seu filho,  que estava

internado  no  Instituto  Raul  Soares,  em  Belo  Horizonte,  para  tratamento  da

dependência química. O presidente da Comissão, Deputado Paulo Lamac, sugeriu o

encaminhamento da  denúncia à Comissão de Direitos  Humanos desta Casa para

apuração dos fatos.

17/5/2012 - 4ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública

A reunião teve por objetivo discutir o enfrentamento ao “crack” sob as vertentes da

repressão qualificada e do sistema de justiça criminal.  Além dos Deputados Paulo

Lamac, Tadeu Martins Leite, Célio Moreira e Doutor Viana, compuseram a Mesa: o

Cap. Hudson Ferraz, Assessor de Prevenção às Drogas da Polícia Militar de Minas
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Gerais, representando o Comandante-Geral da PMMG; a Defensora Pública Mariana

Carvalho de Paula de Lima,  representando a Defensora Pública-Geral  do  Estado;

João  Geraldo  de  Almeida,  Delegado  da  Polícia  Federal,  representando  o

Superintendente  Regional  da Polícia  Federal;  Luís  Flávio  Sapori,  Coordenador  do

Curso de Ciências Sociais da PUC Minas; Márcio Lobato Rodrigues, Delegado-Geral

de Polícia e Chefe do Departamento de Investigação Antidrogas, representando o

Chefe da Polícia Civil; o Promotor de Justiça Jorge Tobias de Souza, Coordenador de

Combate e Repressão ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes do Ministério Público; e a

Juíza  Valéria  da Silva  Rodrigues,  da Vara  Infracional  da Infância e Juventude da

Comarca de Belo Horizonte.

O Cap. Hudson Ferraz,  Assessor de Prevenção às Drogas da Polícia Militar  de

Minas Gerais, ressaltou que a complexidade dos problemas do uso e do comércio de

drogas ilícitas demandam a atuação conjunta de diferentes agentes da sociedade civil

organizada. Assinalou que o combate ao tráfico de drogas deve ter caráter preventivo

e repressivo. O viés preventivo exige a adoção de medidas de educação como o

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd -, o programa

Fica Vivo e a ação do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco  -

Gepar.  Defendeu  que  o  caráter  repressivo  do  combate  ao  “crack”  baseia-se  em

informações obtidas pelo serviço de inteligência dos órgãos de segurança pública e

na cooperação entre a Polícia Miliar  e a Polícia Civil.  Relatou ainda a criação do

cinturão de segurança no entorno das divisas do Estado, com o fortalecimento das

unidades policiais ali  localizadas e com a atuação conjunta da Polícia Militar  com

forças de segurança pública de outros Estados.

O  Capitão  afirmou  que  a  atuação  da  Polícia  Militar  deve  assumir  também  um

caráter assistencial, buscando orientar os usuários de drogas sobre o tratamento para

que abandonem o vício. Citou como exemplo os trabalhos desenvolvidos pelo Gepar

no Aglomerado da Pedreira Prado Lopes, cujos efeitos imediatos foram a redução da

violência e da criminalidade na região. Para o Capitão, a conjugação da atividade

repressiva, preventiva e assistencial deve ser contínua, sistemática e integrada.

A Defensora Pública Mariana Carvalho de Paula de Lima reafirmou a necessidade

da abordagem assistencial e repressiva como forma de combate ao uso e ao tráfico
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de drogas. Segundo Mariana, a realização de exame de dependência toxicológica em

pessoas  que  estiverem  portando  drogas  por  ocasião  da  prisão  em  flagrante  é

imprescindível para apurar a sua condição e determinar a abordagem a ser adotada:

para  dependentes  e  usuários,  oferta  de  tratamento  assistencial;  para  traficantes,

repressão penal. Respondendo a pergunta formulada pelo Presidente da Comissão,

esclareceu que o custo do exame é reduzido quando realizado pelo sistema público

de saúde.

João Geraldo de Almeida, Delegado da Polícia Federal, informou que a instituição

tem como foco primordial o combate ao tráfico de cocaína e de seus derivados, neles

incluído  o “crack”,  bem como o crime de lavagem de dinheiro  oriundo do tráfico.

Informou, além disso, que são desenvolvidas atividades policiais em conjunto com

forças policiais de diferentes Estados e com a Força Nacional de Segurança com o

objetivo  de  combater  o  tráfico  internacional  de  drogas.  Afirmou que é  necessário

controlar  a  comercialização  de  produtos  químicos  usados  como  insumos  para  a

produção de drogas ilícitas como medida preventiva de proliferação do tráfico. Ainda

segundo  o  Delegado,  a  Polícia  Federal  realiza  trabalho  conjunto  com  a  Polícia

Rodoviária Federal para combater o tráfico de entorpecentes.

Valéria da Silva Rodrigues, Juíza da Vara Infracional da Infância e Juventude da

Comarca de Belo Horizonte, pontuou a necessidade de retomada da ação do Grupo

de Intervenção Estratégica - GIE -, do projeto Fica Vivo, nos moldes vigentes entre

2005 e  2006,  com o  objetivo  de  combater  a  criminalidade e  reprimir  o tráfico de

drogas: integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, coordenação do Ministério

Público e participação do Poder Judiciário e outras instituições públicas. Lembrou os

efeitos positivos da atuação do órgão durante aquele período, quando a incidência de

envolvimento  de  adolescentes  com  o  tráfico  de  drogas  foi  ínfima.  Asseverou  a

necessidade  de  aprofundamento  das  investigações  sobre  o  real  proprietário  de

drogas apreendidas com adolescentes a quem se imputam atos infracionais análogos

ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Luis  Flávio  Sapori,  Coordenador  do  Curso  de  Ciências  Sociais  da  PUC Minas,

afirmou que “a repressão ao tráfico do 'crack' não é a solução do problema”, pois “o

modelo  essencialmente  repressivista  é  absolutamente  deficiente,  além  de  ser
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bastante custoso”. Em contraponto, afirmou que o combate ao consumo de “crack”

deve partir  do tratamento do usuário e da prevenção ao consumo, sem, contudo,

abandonar o viés repressivo ao tráfico. De acordo com Luís Flávio, a produção e a

distribuição em larga escala de substâncias entorpecentes devem ser reprimidas, e

para  isso,  os  órgãos  de  inteligência  de  segurança  pública  deveriam  coletar

informações e as Polícias (Civil, Militar e Federal), o Poder Judiciário e o Ministério

Público deveriam atuar articuladamente. Luís Flávio assinalou, ainda, que a estratégia

de  combate  ao  tráfico  de  drogas  no  varejo  deve  visar  à  redução  da  violência

associada à  venda de drogas  e  buscar  a  retomada  de  espaços  públicos  que se

encontram  sob  o  domínio  de  traficantes,  nos  moldes  da  atuação  da  polícia

pacificadora instituída no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o Delegado Márcio Lobato Rodrigues, o “crack” é um problema de saúde

pública  e  a  repressão  qualificada  deve  incidir  em  locais  onde  haja  criminalidade

violenta  associada ao tráfico  de  drogas.  Para  ele,  é  necessário  diminuir  o  poder

econômico dos traficantes por meio da repressão ao “macrotráfico”, que movimenta

grandes quantidades de droga e, por conseguinte, de dinheiro. Márcio Lobato relatou

que na estrutura do sistema de inteligência da Polícia Civil há um setor, o Laboratório

de Lavagem de Dinheiro, que atua de modo integrado com outros órgãos federais de

inteligência  e  conduz  investigações  para  descobrir  bens  e  valores  de  pessoas

envolvidas com o tráfico passíveis de serem confiscados. Disse ainda que a prisão de

lideres  de  quadrilhas  de  traficantes  é  outra  forma repressiva  que  surte  efeito  no

combate ao crime organizado.

O  Promotor  Jorge  Tobias  de  Souza  informou  a  criação  da  Coordenadoria  de

Combate e Repressão a Substâncias Entorpecentes, órgão do Ministério Público com

atribuições nos campos preventivo e repressivo ao uso de drogas ilícitas, bem como

de fomento  à  recuperação de usuários  de  drogas  e ao apoio  psicológico  a  seus

familiares.  Esse  órgão  tem  por  objetivo  também  estimular  a  criação  do  Fundo

Municipal Antidrogas em todos os Municípios mineiros. Para o Promotor, a repressão

seria mais efetiva com a atuação integrada entre a Polícia, o Ministério Público e o

Poder Judiciário. Além disso, sustentou a necessidade de as clínicas especializadas

em tratamento de dependentes químicos serem cadastradas no órgão administrativo
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do Ministério Público, para que se possa apurar a eficácia do tratamento oferecido por

elas.

Franqueada a palavra à assistência, foram apresentadas sugestões à Comissão e

perguntas aos debatedores.

Ivanil  Mendes  questionou  a  efetividade  do  sistema  prisional,  ressaltou  a

necessidade de  maior  controle  da  venda  de  acetona e  solventes,  a  ausência  de

políticas públicas para implementação dos direitos sociais, a necessidade de maior

fiscalização da venda de bebidas alcoólicas e de edição de medidas para reinserção

dos egressos do sistema prisional na sociedade.

Evene Lopes da Silva externou preocupação com a falta de assistência social aos

familiares de adolescentes submetidos ao cumprimento de medidas socioeducativas,

bem com o problema do consumo de drogas entre policiais militares.

Lincoln  Pereira  do  Nascimento  apresentou  material  com  informações  sobre  o

trabalho desenvolvido em conjunto com a Polícia Militar e a Administração Pública

municipal para atendimento “a indefesos e usuários de 'crack' e outras vítimas nas

ruas do hipercentro”.

Em seguida, os palestrantes ainda presentes responderam aos questionamentos

que  lhes  foram  endereçados  e  ressaltaram  que  as  instituições  que  eles

representavam estavam à disposição da população para atendê-la.

22/5/2012 - 7ª Reunião Ordinária - Audiência Pública

A reunião  teve  como  objetivo  discutir  o  financiamento  para  as  políticas  sobre

drogas. Estiveram presentes os Deputados Paulo Lamac, Vanderlei Miranda, Célio

Moreira,  Doutor  Wilson  Batista  e  os  seguintes  convidados:  Aloísio  Andrade,

Presidente do Conselho Estadual Antidrogas - Coned -; Mariana Carvalho de Paula

de  Lima,  Defensora  Pública  do  Juizado  Especial  Criminal  da  Comarca  de  Belo

Horizonte;  e  Márcio  Lobato  Rodrigues,  Delegado-Chefe  do  Departamento  de

Investigação Antidrogas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Aloísio Andrade, Presidente do Conselho Estadual Antidrogas - Coned -, informou

que, desde 1986, foi criado o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao

Abuso de Drogas - Funcab -, que passou a se chamar Fundo Nacional Antidrogas -

Funad. Constituem recursos desse fundo o produto arrecadado de leilões de bens
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apreendidos  do  tráfico.  Segundo  ele,  todo  dinheiro  arrecadado  em  leilões  e

apreensões  no  País  vai  para  o  Fundo  e  depois  é  redistribuído  aos  Estados  e

Municípios.  No entanto, para receber recursos desse fundo, Estados e Municípios

devem encaminhar projetos à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - Senad.

Relatou que, ao longo de 12 anos, os investimentos do Ministério da Saúde para a

criação de Caps-ad não foram muito expressivos, já que existem apenas 20 Caps-ad

em todo Estado para atender os 853 Municípios. Esclareceu que são necessários

aproximadamente R$300.000,00 para implantar um Caps-ad e que o Ministério da

Saúde contribui com R$ 30.000,00, cabendo ao Município arcar com o restante.

Para Aloísio Andrade, seria necessário convencer o Governo Federal a cobrar uma

contribuição social de 1% no valor de rótulos de bebida e tabaco para capitalizar o

Funad.

O  Delegado  Márcio  Lobato  Rodrigues  pontuou  que,  nos  últimos  15  anos,  o

Departamento Antidrogas da Polícia Civil não recebeu nenhum recurso proveniente

da Senad.

Alguns  participantes  da  audiência  deram  sugestões  para  o  enfrentamento  do

"crack".  Lincoln  Pereira  Nascimento  propôs  a  realização  de  treinamento  dos

profissionais das equipes de Redução de Danos e dos agentes de segurança pública

para atuarem em conjunto na abordagem dos usuários de drogas no hipercentro de

Belo Horizonte. Ivanil Mendes sugeriu a criação de casas de passagem para abrigar

os  usuários  de  drogas  enquanto  realizam  exames  e  aguardam  por  internação.

Sugeriu  também  a  doação  de  veículos  ou  fornecimento  de  vale-transporte  para

garantir o deslocamento de pacientes até os Caps. Além disso, propôs que o Estado

utilizasse os imóveis apreendidos de traficantes como espaços de cultura e lazer para

a população.

A reunião  foi  prejudicada  pela  ausência  dos  convidados  que  representariam  a

Secretaria  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  do  Ministério  da  Justiça,  a

Coordenadoria Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, e a Diretoria de

Contencioso  e  Gestão  do  Fundo  Nacional  Antidrogas  -  Funad.  Dessa  forma,  foi

agendada nova reunião para debater o assunto.

5/6/2012 - 8ª Reunião Ordinária - Audiência Pública
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A  reunião  teve  como  propósito  debater  a  importância  da  educação  para  o

enfrentamento  do  "crack".  Além da Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Paulo

Lamac, Célio Moreira, Liza Prado, estiveram presentes os seguintes convidados: Luiz

Flávio  Sapori,  Professor  da  Puc-Minas,  representando Dom Joaquim Giovani  Mol

Guimarães,  Reitor  daquela  universidade;  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  Secretária

Adjunta da  Secretaria  de  Estado de Educação,  representando Ana Lúcia  Almeida

Gazzola, Secretária de Estado de Educação; Ismayr Sérgio Cláudio, Coordenador de

Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Educação, representando Macaé Maria

Evaristo,  Secretária  Municipal  de  Educação;  Sueli  Duque  Rodart,  Conselheira  na

Câmara de Ensino Fundamental, representando Monsenhor Lázaro de Assis Pinto,

Presidente do Conselho Estadual de Educação; Cap. Hudson Matos Ferraz Júnior,

Assessor de Prevenção às Drogas e do Programa Educacional  de Resistência às

Drogas  e  à  Violência  -  Proerd  -  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Roberta  de

Mesquita  Ribeiro,  Defensora  Pública,  representando Andrea Abritta  Garzon  Tonet,

Defensora  Pública  Geral;  e  Jonas  William  Pereira  da  Costa,  Diretor  Estadual  do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação - Sind-Ute.

Luiz Flávio Sapori, Professor da PUC Minas, enumerou três possíveis contribuições

do  sistema  educacional  para  o  enfrentamento  do  “crack”:  1)  a  produção  de

conhecimento científico sobre esse fenômeno; 2) a capacitação de profissionais das

áreas de saúde, serviço social, educação, etc., para lidar com o usuário de "crack",

fomentando a criação de protocolos que se transformem em conhecimento prático; 3)

a disseminação de informação para a prevenção do consumo.

Com relação ao embasamento científico sobre o uso de “crack”, Sapori afirmou que

o conhecimento empírico atualmente disponível ainda não é suficiente para promover

o  enfrentamento  dessa  substância.  Segundo  o  professor,  é  necessário  realizar

pesquisas para o levantamento do número de usuários e a avaliação de métodos de

tratamento. Ele sugeriu a criação de um observatório para estudos sobre o "crack" no

Estado, por meio de parcerias entre instituições de ensino superior e poder público,

com destinação de percentual do orçamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais - Fapemig - ou rubrica orçamentária própria para esse fim até

2015, pelo menos.
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Sapori  destacou,  ainda,  que  a  educação  regular  exerce  importante  papel  na

prevenção do consumo e na disseminação de valores entre crianças e adolescentes.

Na  opinião  dele,  as  campanhas  de  prevenção  pontuais,  isto  é,  focadas  no

enfrentamento do "crack", são mais efetivas do que as campanhas contra o uso de

drogas de uma forma geral. Ele sugeriu ainda as seguintes medidas: produção de

material pedagógico direcionado a crianças e adolescentes (apostilas, por exemplo)

com informações sobre o problema; realização de campanhas permanentes e com

metas a longo prazo, de abrangência estadual, dirigidas a adolescentes de 13 a 17

anos de escolas públicas e privadas (faixa etária em que o consumo é provavelmente

iniciado); e mobilização dos meios de comunicação.

Para Maria Sueli de Oliveira Pires, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de

Educação - SEE -, ainda não há diagnóstico sobre o uso de "crack" no Estado, pois

os dados existentes  são pontuais.  No entanto,  há um projeto para diagnosticar  a

situação que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação em

parceria com o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública - Crisp - da

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

Maria Sueli afirmou que o sistema educacional precisa buscar novos meios para

que as crianças e os adolescentes se sintam acolhidos pelas escolas. Com esse

objetivo,  a  SEE desenvolve,  atualmente,  o  projeto  piloto  “Reinventando  o  Ensino

Médio”,  que  propõe  a  revisão  curricular  para  formação  cidadã  de  alunos  e

educadores e o trabalho conjunto com as comunidades. A previsão é de que esse

projeto seja estendido a 133 superintendências regionais de ensino do Estado.

De acordo com Maria Sueli, a SEE tem atuado em parceria com outras secretarias -

Saúde,  Esportes  e  Juventude,  Desenvolvimento  Social  -  para  capacitação  de

profissionais  da  área  de  educação  (analistas,  inspetores,  gestores,  membros  de

colegiado,  professores),  desde  outubro  de  2011,  com  previsão  de  atingir  50  mil

servidores. Por sua vez, o Fórum de Promoção da Paz Escolar - Forpaz - promove

encontros regionais coordenados pela Defensoria Pública e incluirá o tema “crack” na

pauta desses eventos.

Ismair Sérgio Cláudio, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte -

SME-BH  -,  reconheceu  que  há  sensação  geral  de  insegurança  nas  escolas
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municipais da Capital,  por causas eventuais ou permanentes, mais relacionadas à

localização  da  escola  do  que  a  fatores  “intra-muros”.  Na  sua  opinião,  esse  fato

demonstra que o impacto de fatores externos no contexto escolar é preocupante.

Ismair citou uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual Paulista - Unesp -

em 2008, com 1.000 alunos de 26 escolas da rede municipal (de um total de 186). De

acordo com a pesquisa, alguns alunos de áreas de vulnerabilidade social relataram

ter acesso fácil ao “crack”. Cerca de 80% desses estudantes afirmaram que a escola

é o local onde se sentem confiantes para conversar sobre seus problemas. Diante

desses  dados,  Ismair  destacou  a  importância  da  escola  para  a  superação  dos

problemas decorrentes do uso de “crack” e o fortalecimento dos vínculos de amizade

como fator de prevenção.

A SME-BH atualmente desenvolve o programa “Rede pela Paz”, para capacitação

de profissionais, em parceria com universidades, por meio da criação de cursos de

especialização. Ismair relatou, ainda, que esse órgão ampliou os investimentos em

equipamentos  de  segurança  no  âmbito  das  escolas,  como  câmeras  de

monitoramento e detectores de metal.

Como medidas para enfrentamento do “crack”, Ismair sugeriu a abordagem do tema

no currículo escolar,  de forma a levar  o conhecimento para o cotidiano do aluno.

Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 65 mil alunos na escola integrada,

o que, segundo Ismair, propicia maior convivência no contexto escolar, diminuindo os

fatores de risco externos.

No que diz respeito às causas sociais do uso de “crack” e outras drogas, Ismair

citou problemas como a fome e o desemprego e pontuou que é importante tornar

estudantes  e  famílias  mais  resilientes,  fortalecendo  os  vínculos  entre  eles.  Como

fatores  protetivos,  ele  citou,  ainda,  a  qualificação  profissional  para  o  mercado de

trabalho e maiores investimentos na formação integral do estudante.

Para Sueli Duque Rodarte, do Conselho Estadual de Educação, a formação cidadã

deve ser iniciada na educação básica e, na educação infantil, uma atenção especial

deve ser dada às crianças cujos pais são usuários de “crack”. No seu entender, as

principais medidas para auxiliar o enfrentamento do “crack” na área de educação são:

produzir  conhecimento científico sobre o assunto; capacitar  profissionais para lidar
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com o problema; transmitir informações para prevenção em conteúdos transversais (e

não em uma disciplina específica); oferecer educação integral; melhorar os salários

dos profissionais da educação; apoiar bons projetos, como o Programa Educacional

de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd -, a fim de ampliá-los para todos os

Municípios;  instrumentalizar  escolas  e  comunidades  para  combater  o  problema;

concluir a votação do Plano Nacional da Educação no Congresso Nacional.

O Cap.  Hudson Ferraz,  Assessor  do Proerd,  fez uma apresentação sobre  esse

programa, identificando seus princípios e suas diretrizes. Ele destacou que o Proerd é

um programa cooperativo entre polícia militar, escola e família, que busca transmitir

uma mensagem de  valorização  à  vida  e  da  importância  de  manter-se  longe  das

drogas e da violência. A metodologia de trabalho baseia-se no diálogo aberto com

crianças  e  jovens,  por  meio  de  atividades  de  atividades  interativas  em  grupo,

desenvolvidas por um policial fardado em sala de aula, que foram projetadas para

estimular  os  estudantes  a  resolverem  os  principais  problemas  na  fase  de

desenvolvimento em que se encontram. O Proerd realiza, ainda, atividades dirigidas

aos pais,  a fim de reforçar o vínculo familiar  como meio de prevenção ao uso de

drogas.

De acordo com o Cap. Hudson Ferraz, o consumo determina o tráfico de drogas e

pode ser  causado por  4  fatores:  fácil  acesso;  nível  muito baixo  ou muito alto  de

satisfação com a vida; falta de informações qualificadas; e pouca integração à família

ou à comunidade.

Roberta de Mesquita, da Defensoria Pública, lembrou a necessidade de revisão da

penalização do uso de drogas e defendeu o redirecionamento da abordagem para o

tratamento, pois, em muitos casos o dependente químico trabalha para o tráfico para

manter o vício. Além disso, ela pontuou que é importante abordar o tema drogas no

sistema  educacional  e  frisou  que  não  seria  necessário  a  criação  de  disciplinas

específicas  para  esse fim,  uma vez que se trata de  um assunto transversal,  que

poderia ser trabalhado em diversas matérias da grade curricular.

Na fase de debates da audiência pública, os participantes apresentaram algumas

sugestões  para  o  enfrentamento  do  "crack"  na  área  da  educação  e  colocaram

algumas perguntas para os expositores.
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Ivanil  Mendes lamentou a ausência de representantes do Conselho Tutelar  e de

escolas da rede privada na reunião e sugeriu: discussão do “bullying” nas escolas,

fator de risco para o uso de drogas; ações de prevenção no âmbito do Programa

Saúde na Escola, em parceria com as unidades básicas de saúde da área territorial

das respectivas escolas; maior incentivo à realização de campeonatos esportivos e

atividades culturais, como, por exemplo, as oficinas do Programa Fica Vivo; melhoria

da  iluminação  elétrica  nas  áreas  próximas  às  escolas  e  poda  de  árvores  para

melhorar  a  visibilidade  dos  espaços;  criação  de  cursos  profissionalizantes  para

jovens; distribuição de material pedagógico e ilustrativo nas escolas para prevenção

do uso de drogas (vídeos, cartilhas, apostilas, entre outros);  atividades educativas

com o adolescente apreendido; capacitação de pais e responsáveis para prevenção

do uso de drogas, violência sexual e trabalho infantil; elaboração de medidas para

prevenção do uso de drogas com os alunos da modalidade de Educação de Jovens e

Adultos - EJA.

Sobre  a  ronda  policial  no  âmbito  escolar,  Ivanil  citou  a  presença  de  guardas

municipais  nas  escolas  da  rede  municipal  e  perguntou  ao  Cap.  Hudson  sobre  a

possibilidade da presença de policiais militares dentro das escolas estaduais.  Com

relação ao policiamento ostensivo nas escolas, o Cap. Hudson esclareceu que há um

grande  número  de  estabelecimentos  de  ensino  da  rede  estadual  e  número

insuficiente de policiais efetivos. No entanto, ele alertou para a necessidade de que

essa ronda fosse implementada pelo menos nas escolas localizadas em áreas de

vulnerabilidade social, com a instituição de um policial de referência para duas ou

mais escolas.

Vilma Dias relatou o fechamento, em 2012, da Escola Iolanda Martins, localizada na

Capital, que realizava um trabalho pedagógico e de reinserção social com alunos que

apresentavam desvios de conduta. Sobre essa questão, Maria Sueli, da Secretaria de

Estado de Educação,  argumentou que alunos  com desvio de  conduta devem ser

abordados em toda a rede de ensino e não segregados.  Segundo Maria Sueli,  a

ocorrência de segregação foi  o motivo do encerramento das atividades da Escola

Iolanda Martins.

Evelyn sugeriu a formação de guardas-mirins pela Polícia Militar  para atuar nas
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escolas. Ismair Sérgio Cládio, da SME-BH, informou sobre um projeto que visa formar

a guarda-mirim da Guarda Municipal de Belo Horizonte com esse propósito e afirmou

que  levará  a  proposta  de  realização  de  um  trabalho  semelhante  ao  Proerd  pela

Guarda Municipal ao Coronel Bicalho, responsável por esse órgão do Município.

Por fim, Maria Sueli de Oliveira Pires sugeriu a realização do concurso de redação

da  ALMG  com  o  tema  “enfrentamento  às  drogas”,  dirigido  a  alunos  das  redes

estadual e municipal de ensino.

19/6/2012 - 9ª Reunião Ordinária - Audiência Pública

A reunião  teve  como  objetivo  discutir  o  financiamento  para  as  políticas  sobre

drogas. Além da Deputada Liza Prado e dos Deputados Paulo Lamac, Antônio Júlio e

João Leite, estiveram presentes os seguintes convidados: Roberto Tykanori Kinoshita,

Coordenador  Nacional  de  Saúde Mental  do Ministério  da Saúde;  Aloísio Andrade,

Presidente  do  Conselho  Estadual  Antidrogas;  Vinícius  Lopes  Martins,  Defensor

Público do Estado; Márcio Lobato Rodrigues, Delegado-Chefe do Departamento de

Investigação Antidrogas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; e Márcia Cristina

Alves, Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas.

Roberto Tykanori Kinoshita, Coordenador Nacional de Saúde Mental do Ministério

da Saúde, informou que o governo federal investirá aproximadamente R$4 bilhões até

o final  de 2014 nas ações do plano “Crack,  é possível  vencer”.  Desse montante,

R$1,4 bilhão será destinado especificamente para as ações de saúde. Além disso,

serão destinados R$300 milhões para as comunidades terapêuticas. De acordo com

Tykanori, até o momento pouco foi utilizado do valor disponível para a execução das

ações do plano “Crack, é possível vencer” porque durante 2011 efetuaram-se ajustes

de  conceitos  e  organização  das  finanças  e  não  houve  tempo  para  distribuir  os

recursos disponíveis. Em 2012, o Ministério da Saúde está fazendo acertos com os

Estados e Municípios. No entanto, como é ano de eleição, os Municípios têm um

prazo curto para elaborar e apresentar seus projetos a fim de receber esses recursos.

Com esse prazo reduzido, poderá ocorrer uma baixa na execução do orçamento.

Tykanori afirmou ainda que os serviços serão organizados em redes de atendimento

e  não  isoladamente  por  Município.  A  elaboração  dos  projetos  deve,  portanto,

considerar a rede como um todo, a fim de viabilizar a aplicação dos recursos.
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Márcia Cristina Alves, Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas,

discorreu sobre a necessidade de os Municípios planejarem melhor sua atuação no

que se refere às políticas sobre drogas. Segundo ela, os Municípios devem reservar

recursos no orçamento para cofinanciar essas ações. Isso porque o investimento do

governo federal é para a implantação dos serviços, mas a sua manutenção depende

de contrapartida municipal. Márcia Cristina avalia que o investimento em prevenção

ainda é muito pequeno quando comparado ao que se gasta com a repressão ao

tráfico de drogas.

Vinícius  Lopes  Martins,  Defensor  Público  do  Estado,  lembrou  a  importância  de

desenvolver  ações  de  tratamento  para  usuários  de  drogas  reclusos  no  sistema

prisional.

26/6/2012 - 10ª Reunião Ordinária - Audiência Pública

A reunião  teve  como  objetivo  debater  o  enfrentamento  do  “crack”  em  âmbito

mundial. Além da Deputada Liza Prado e dos Deputados Paulo Lamac, Doutor Wilson

Batista  e  Adelmo Carneiro Leão,  esteve presente  Nara  Santos,  Coordenadora  de

Programas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - Unodc -, que

apresentou o  relatório  mundial  sobre  drogas  do  ano  2012,  elaborado  por  aquela

instituição.

De acordo com Nara Santos, o relatório do Unodc é lançado anualmente e reúne os

principais dados e análises sobre tendências de cultivo, produção, comercialização e

consumo de drogas ilícitas. O relatório trata prioritariamente das drogas ilícitas, e os

dados são compilados a partir  de questionários enviados aos países membros. É,

portanto, essencial o engajamento desses países para que documento represente um

instrumento útil na construção de políticas públicas.

Ela relatou que, apesar de álcool e tabaco serem drogas lícitas, são muitas vezes

consumidos concomitantemente com drogas ilícitas. O relatório sempre traz alguma

informação sobre o uso de álcool e de tabaco, que, apesar de serem drogas lícitas,

têm grande impacto sobre a saúde das pessoas. O tabaco é, de longe, responsável

pelo maior número de mortes, seguido do álcool e das drogas ilícitas.

No tocante às drogas ilícitas, Nara Santos esclareceu que a mais prevalente ainda

é a maconha, seguida das drogas estimulantes do tipo anfetamínicos, com exclusão
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do “ecstasy”, dos opioides e opiáceos, estes últimos com dados muito parecidos com

os da cocaína.

O  relatório  sobre  drogas  do  Unodc  de  2012  demonstrou  que  o  aumento  de

apreensões pode indicar aumento de demanda ilícita por cocaína nos países com

número expressivo de usuários dessa droga. O Brasil  aparece como um mercado

emergente em expansão. O aumento nas apreensões também pode refletir o papel

do Brasil como país de partida da cocaína contrabandeada pelo Oceano Atlântico. No

Brasil,  as  apreensões  federais  mais  que  triplicaram  desde  2004,  chegando  a  27

toneladas em 2010. Nesse mesmo ano, os especialistas perceberam um aumento no

uso da cocaína. De acordo com os dados do Unodc, mesmo sem dados recentes,

esse aumento do consumo de cocaína no Brasil está refletido no programa nacional

para controle das drogas no País, lançado em dezembro de 2011.

O recente relatório do Unodc faz menção a agravos associados ao uso de drogas e

dá  mais  ênfase  às  drogas  de  uso  injetável  do  que  à  cocaína  fumada.  Entre  os

agravos mencionados, cita a a ocorrência de HIV entre 20% entre os usuários de

drogas injetáveis em todo o mundo. A hepatite C chega a atingir  quase 50% dos

usuários e a hepatite B, em torno de 14%. Ou seja, as taxas de prevalência são muito

altas.

De acordo com Nara Santos, os efeitos que os usuários da cocaína fumada relatam

são euforia, maior capacidade de interação inicial, aumento da temperatura do corpo,

da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. O efeito da cocaína fumada é mais

intenso entre 10 e 15 segundos após o primeiro trago, mas sua duração é pequena,

gerando o que todos têm chamado de consumo compulsivo. O consumo compulsivo

e a necessidade de estar próximo de onde se consegue a droga é um fato constatado

em todo o mundo.

Nara  Santos  destacou,  ainda,  o  que  chamou  de  “vulnerabilidades  ampliadas”

associadas  ao  uso  da  cocaína  fumada:  o  desenvolvimento  da  tuberculose  em

usuários, a maior dependência e o uso concomitante com outras drogas.

Alguns dos sintomas  do uso de drogas  que levam,  paulatinamente,  à  exclusão

social,  são:  perda  de  apetite,  falta  de  sono,  agitação  motora,  desnutrição,

desidratação,  gastrite,  rachaduras  nos  lábios,  cortes,  queimaduras,  quebra  de
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vínculos  sociais.  Nara  Santos  alertou  para  o  fato  de  que,  se  o  usuário  se  sente

excluído,  não adianta  simplesmente  oferecer  serviços  para  a  sua recuperação;  é

necessário  fazer  com que  ele  procure  esses  espaços.  De  uma maneira  geral,  o

processo de marginalização social é maior entre os usuários de “crack” do que ente

os usuários de cocaína e outras drogas.

Com relação ao tratamento do usuário de “crack”, segundo o relatório do Unodc, as

abordagens atualmente mais promissoras têm sido as terapia psicossociais (terapia

cognitiva  comportamental,  entrevista  motivacional,  prevenção  da  recaída,  terapia

familiar e aconselhamento). Tratamentos farmacológicos mostram alguns resultados,

mas ainda deixam a desejar. Daí a importância de se investir mais no acolhimento do

dependente, que pode ser realizado em qualquer serviço e até mesmo em uma rede

mais ampla. O acolhimento é um momento crucial tanto para o usuário quanto para o

serviço, pois a possibilidade de formação de vínculo influencia muito se o usuário vai

optar  pelo  tratamento  da  dependência  ou  apenas  pelos  cuidados  dos  agravos

decorrentes do uso de drogas.

A qualificação do cuidado é um importante aspecto a ser considerado, de acordo

com  o  relatório.  Uma  vez  que  os  padrões  de  consumo  de  drogas  mudam

rapidamente,  a  formação  dos  profissionais  que  lidam  com  o  problema  deve  ser

dinâmica e continuada, com ações de monitoramento e avaliação, para que estejam

habilitados a prestar os cuidados necessários. Vários países europeus têm priorizado,

em sua abordagem da questão das drogas, a estratégia de melhorar qualidade da

atenção prestada ao usuário.

Nara avaliou como fundamentais as estratégias de redução de danos no controle da

epidemia  de  aids  entre  os  usuários  de  drogas  injetáveis  e  sugeriu  que  esses

resultados  exitosos sejam levados em conta ao  se elaborarem estratégias  para o

controle de outras formas de uso de drogas, como a via fumada.

Com relação à questão da internação, o relatório do Unodc constatou que as ações

emergenciais  internacionalmente  adotadas  são  os  leitos  de  desintoxicação,

intervenções de curta duração na medida do possível. A internação deveria ser um

recurso  para  momentos  de  um  quadro  grave  de  abstinência,  de  comorbidades

psiquiátricas  ou  clínicas,  ou  quando  for  necessário  que  o  paciente  se  afaste  do
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ambiente que favorece abusos ou oferece risco a si  mesmo ou à sua família.  De

acordo  com  Nara  Santos,  o  tema  é  bastante  polêmico,  mas  a  sua  discussão  é

recomendada, pois os estudos demonstram que os usuários de cocaína com alguma

estrutura  social  de  suporte  respondem  melhor  ao  tratamento  ambulatorial.  No

entanto, ela lançou alguns pontos para reflexão: quais deveriam ser os requisitos para

a internação? O afastamento é necessário por quanto tempo e em que condições?

Em que momento o indivíduo voltará ao convívio comunitário e familiar? Como esse

retorno deve ser organizado?

A representante do Unodc relatou que a Junta Internacional  de Fiscalização de

Entorpecentes da ONU visita os países para avaliar como está a implementação das

convenções e elabora um relatório, publicado anualmente, no mês de fevereiro. O

relatório  de  2012  traz  em  seu  capítulo  inicial  reflexões  sobre  coesão  social,

desorganização social e sua relação com as drogas ilícitas. De acordo com essas

reflexões, as comunidades são mais do que simplesmente um conjunto de indivíduos.

São  formadoras  de  vínculos  entre  as  pessoas  e  ajudam  a  constituir  um  sentido

compartilhado de identidade e finalidade, o que as torna fator de proteção contra as

drogas.  Por  outro  lado,  a  desagregação  social  cria  a  sensação  de  pouco  ou  de

nenhum  direito  adquirido,  de  ausência  de  reconhecimento  e  valorização,  de  não

pertencimento. A fragilidade dos vínculos comunitários acaba se tornando um terreno

fértil para o uso de drogas, a delinquência e outros problemas sociais.

A Junta de Internacional de Fiscalização de Entorpecentes considera ainda como

prováveis  causas  de  problemas  sociais  as  situações  de  migração  de  grupos

populacionais,  as  transformações  políticas  e  econômicas,  o  crescimento  do

individualismo,  o  estímulo  excessivo  do  consumismo,  as  rápidas  mudanças  nos

valores tradicionais  da sociedade,  os  processos de urbanização desordenada e o

desrespeito às leis.

Nara Santos citou uma ferramenta específica de capacitação implementada pela

ONU em parceria com a OMS em cinco Municípios diferentes no Brasil, a partir de

2005. A área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde indicou um profissional

atuante em Caps-ad para acompanhar a construção dessa proposta de capacitação,

que foi desenvolvida por profissionais de 20 países diferentes. Os objetivos principais
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são: ampliar a qualidade dos serviços; reduzir impactos negativos e consequências

social  do  problema  de  dependência  de  drogas;  e  criar  sustentabilidade  local

envolvendo  profissionais  de  diversas  áreas.  As  principais  estratégias  são  a

sensibilização da sociedade para o problema e a o aperfeiçoamento do serviço.

Na  fase  de  debates,  o  Deputado  Paulo  Lamac  questionou  à  Coordenadora  de

Projetos do Escritório da ONU no Brasil sobre as “cortes sobre drogas” e o modelo de

“justiça terapêutica”, oriundos de Portugal e dos Estados Unidos. Nara Santos alegou

que a dependência química é um problema de saúde e que o usuário de drogas não

deveria responder na Justiça por ter um problema de saúde. Com relação à “justiça

terapêutica” ela ressaltou a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre o que se

deve oferecer  como alternativa ao dependente químico no sistema penitenciário e

como se deve oferecer essa alternativa.

Anderson Matos indagou se fora do Brasil também existe uma epidemia de “crack”

e por que não houve menção específica no relatório do Unodc à cocaína fumada,

uma vez que ela produz importantes sintomas psiquiátricos, ainda que pontuais. Nara

Santos respondeu que há um aumento global do uso do “crack”,  de uma maneira

geral. No tocante à ausência de dados no relatório do Unodc, ela argumentou que a

ONU depende que os países encaminhem dados para que o relatório seja completo,

o que nem sempre é possível.

Perguntada por Ivanil Mendes onde foi implementado o programa de capacitação

da  ONU e  Ministério  da  Saúde,  Nara  Santos  respondeu  que  nos  Municípios  de

Campinas e Diadema, em São Paulo; Salvador, na Bahia; Tabatinga e Manaus, no

Amazonas.

Ivanil Mendes também indagou sobre o uso de drogas em populações específicas,

como índios,  quilombolas,  assentados rurais,  e  nos acampamentos  em época  de

colheita sazonal, bem como LGBTT. Nara Santos respondeu que a ONU procura não

estigmatizar  esses  grupos,  ao  mesmo  tempo  em  que  busca  identificar  suas

vulnerabilidades peculiares.

Eliana alertou para o fato de que o hospital psiquiátrico não faz parte da rede de

saúde mental no tratamento do usuário de drogas. Os Municípios pequenos que não

têm leitos de retaguarda em hospitais gerais precisam dessas instituições em algum



2858
____________________________________________________________________________

momento. No entanto, a proposta é que o modelo asilar seja abolido em favor do

modelo de terapia comunitária.

Éveri  Lopes  indagou  como  tem  sido  abordada  a  dependência  química  entre

mulheres, visto que o problema vem se tornando comum e cada vez mais precoce

nesse grupo. À dependência química, ela acrescentou as questões de prostituição e

tráfico de mulheres. Nara Santos respondeu que, com relação à mulher, a orientação

da Unodc é de que muitas vezes há criminalização excessiva e violação de direitos,

mas os contextos podem ser muito diferentes e não há uma resposta única. Aqui no

Brasil há algumas experiências, como a Lua Nova, em São Paulo, que trabalha com a

preparação  e  a  capacitação  profissional  da  mulher  usuária  de  drogas,  partindo

primeiramente do restabelecimento dos vínculos com os filhos, que muitas vezes ela

acaba perdendo.

28/6/2012 - Visita ao Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil

A Comissão visitou, em 28/6/2012, o Departamento de Investigação Antidrogas da

Polícia Civil,  no Município de Belo Horizonte. Participaram da visita os Deputados

Paulo Lamac, Presidente da Comissão, Vanderlei Miranda e Liza Prado. A Comissão

foi recepcionada pelo Chefe do Departamento, Delegado Márcio Lobato.

Os Deputados conheceram o trabalho de repressão da Polícia Civil ao tráfico de

drogas, que tem mostrado bons resultados nos últimos meses. Segundo o Delegado

Márcio Lobato, a Polícia Civil adotou, a partir  de maio de 2011, um novo desenho

institucional de enfrentamento ao tráfico de drogas, no qual os esforços passaram a

ser  direcionados  para  o  toxicotraficante  de  grande  porte.  O  Departamento  de

Investigação Antidrogas passou a ter a prerrogativa de eleger casos específicos, de

maior  relevância  e  potencial  ofensivo,  descentralizando  para  outras  unidades  da

Polícia Civil o registro e a apuração dos demais crimes envolvendo drogas. Com a

mudança,  foi  abandonado  o  modelo  segundo  o  qual  a  Delegacia  Antidrogas  era

incumbida  de  receber  todas  as  ocorrências  envolvendo  drogas  da  região

metropolitana, o que a sobrecarregava com milhares de casos de menor potencial

ofensivo.

Com o foco nos casos de maior relevância,o Departamento conseguiu maximizar

seu  trabalho,  direcionando-o  para  os  níveis  mais  estratégicos  das  organizações
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criminosas. Em apenas um ano, segundo o Delegado, os resultados da repressão ao

tráfico melhoraram substancialmente. Márcio Lobato resumiu os principais resultados,

comparando o período de maio de 2010 a maio de 2011 com o período de maio de

2011 a maio de 2012, merecendo destaque:

- o número de operações aumentou de 57 para 175;

- o número de veículos apreendidos saltou de 24 para 96;

- o patrimônio confiscado do tráfico subiu de R$720.000,00 para R$ 9.750.000,00;

- o número de líderes do tráfico presos saltou de 4 para 19;

- as apreensões de cocaína/crack subiram de 123,5Kg para 428,2Kg.

Para o Delegado, os bons resultados apurados reforçam o entendimento de que a

abordagem  do  tráfico  de  drogas  pela  área  de  segurança  pública  deve  focar  os

grandes  traficantes.  Entre  os  resultados  positivos,  Márcio  Lobato  destacou  o

expressivo  volume  de  patrimônio  retirado  do  narcotráfico,  pois,  segundo  ele,  o

dinheiro é a fonte de poder das organizações criminosas. “É com esse dinheiro que o

tráfico se fortalece. Tirar o patrimônio do tráfico equivale a tirar dele o poder.”

Disse  também  que  o  aumento  das  apreensões  de  cocaína/crack  foi  muito

importante, pois boa parte dos mais de 400Kg apreendidos referem-se a pasta-base,

produto de maior teor e concentração. Segundo Lobato, cada grama de pasta-base

desdobra-se em 10g de cocaína.

Questionado sobre que outras melhorias deveriam ser feitas para aprimorar ainda

mais o combate ao tráfico de drogas, o Delegado foi enfático quanto à necessidade

de realização de concursos públicos para a Polícia Civil. Segundo o Delegado, hoje

são cerca de 9 mil policiais civis em trabalho, mas seriam necessários 18 mil para

prover adequadamente todas as unidades do Estado. Lobato sugeriu ainda a redução

do número de profissionais alocados em tarefas administrativas, redirecionando-os

para  as  atividades-fim  da polícia.  Por  fim,  o  Delegado  defendeu  a  instalação  de

bloqueadores de sinal de telefones celulares nos presídios, pois, segundo ele, boa

parte do narcotráfico permanece sendo comandado por pessoas acauteladas pelo

Estado.

Os Deputados conheceram as instalações do laboratório de análises existente no

Departamento e, após a visita, defenderam sua ampliação e o destacamento de um
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plantão de perícia no local, com funcionamento de 24 horas por dia.

29/6/2012 - Visita ao 49º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais

A requerimento do Deputado Paulo Lamac, a Comissão visitou, em 29/6/2012, o 49º

Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, com a finalidade de conhecer o projeto

Túnel  da  Droga.  Participou  da  visita  o  Deputado  Paulo  Lamac,  Presidente  da

Comissão, e a acompanhou a Ten. Bruna, assessora de comunicação organizacional

do batalhão.

O Túnel da Droga é uma representação teatral que busca reproduzir o envolvimento

de um jovem com as drogas, desde o seu aliciamento por um traficante até a sua

saída daquele universo, que só ocorre com sua morte. Durante o processo, ele tem

contato direto e indireto com substâncias lícitas - como o álcool e o tabaco - e ilícitas -

como maconha, cocaína e crack.

A  Tenente  esclareceu  que  o  projeto  surgiu  em  1995,  em  Contagem  (Região

Metropolitana de Belo Horizonte). Seu objetivo é mostrar as consequências do uso de

drogas lícitas e ilícitas e chamar a atenção para o papel da família em relação ao

assunto. Esclareceu que durante a Semana de Prevenção e Combate às Drogas,

entre 19 e 26 de junho de 2012, cerca de 800 pessoas, a maioria delas estudantes de

escolas públicas, assistiram à apresentação.

A Comissão também teve a oportunidade de assistir a apresentação do “Túnel das

drogas”. A peça se desenvolve numa estrutura de madeira pintada de preto, que se

divide em sete compartimentos pequenos, sem janelas, com teto de lona preta e sem

iluminação.  Em cada compartimento é encenado um ato da peça.  No primeiro,  o

personagem dialoga com um colega que estava embriagado. Nesse momento, ele

tem seu primeiro contato com um gerente do tráfico de drogas. No segundo ato, fica

clara  a  falta  de  estrutura  familiar  do  jovem, que  não encontrava oportunidade de

diálogo com os pais. No terceiro, ele é iniciado no uso de drogas pelo gerente do

tráfico, que o convida para conhecer o “patrão”, ou seja, o traficante. No quarto ato, o

traficante  o  convence  a  envolver-se  com  a  criminalidade,  dizendo-lhe  que  devia

dinheiro pelas drogas que já consumira e lhe entrega uma arma de fogo. No quinto

ato, o jovem comunica ao “patrão” que sua tentativa de roubar uma transeunte para

pagar  a  dívida  não  deu  certo.  O  malogro  do  roubo  resultou  na  prisão  de  seus
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comparsas e na perda das armas de fogo que eles portavam. O “patrão” se enfurece

e ordena o gerente a matar  o jovem. Nesse momento,  a audiência ouve gritos  e

estampidos de disparos de arma de fogo. No sexto ato, um personagem delira, sob o

efeito de drogas. Nesse ato, a peça busca apresentar os efeitos do uso contínuo de

drogas sobre o usuário. No último ato, o personagem central aparece em um caixão,

morto.

A conclusão do espectador é de que o tráfico de drogas resulta em lesões corporais

que deixam sequelas incuráveis, prisão ou morte violenta. A experiência de assistir à

peça é eminentemente sensorial: à medida que a narrativa se desenrola, os cenários

diminuem, o calor  e a  escuridão aumentam, os  ruídos assustam. A plateia tem a

sensação de claustrofobia e de que não há saída, como o personagem representado

em relação à própria vida.

Ao final da apresentação, o Comando do 49º Batalhão da Polícia Militar deu uma

palestra para esclarecer o risco a que os jovens se submetem quando usam drogas -

lícitas  ou ilícitas -  e a necessidade da evitar  a situação por meio de um trabalho

conjunto que envolva família, escola, igreja, governo e a polícia.

O Presidente da Comissão, Deputado Paulo Lamac, considerou as cenas fortes e

significativas.  A expectativa  do parlamentar  é  que a  peça seja representada mais

vezes na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do Estado.

2/7/2012 - Visita ao Comando-Geral da Polícia Militar

A Comissão visitou, em 2/7/2012, o Comando-Geral da Polícia Militar, localizado na

Cidade Administrativa,  em Belo  Horizonte,  com o objetivo  de  solicitar  a  interação

entre a corporação e os Consultórios de Rua, que prestam assistência a dependentes

químicos  em  situação  de  rua.  Participou  da  visita  o  Deputado  Paulo  Lamac,

Presidente  da  Comissão.  Estiveram  presentes  o  Cel.  Márcio  Martins  Sant'Anna,

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar;  o  Cap.  Hudson  Ferraz,  responsável  pela

Coordenação de Operações e de Treinamento do Proerd; Andréa David, do CAO de

Direitos  Humanos do Ministério  Público;  e Luana Ferreira,  do Centro Nacional  de

Direitos Humanos.

O  Cel.  Márcio  Martins  Sant'Anna  ressaltou  que  o  trabalho  realizado  com  os

usuários  de  drogas  no  Estado  não  deve  ser  apenas  repressivo,  e  sim  mais
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humanizado. Explicou que a Polícia Militar procura realizar abordagens qualificadas e

que  o  governo  do  Estado  conta  com  programas  que  possibilitam  melhorar  o

encaminhamento dos usuários de drogas. Disse acreditar, entretanto, que nenhuma

ação será eficaz sem a integração com os sistemas de saúde, educação e o Poder

Judiciário. O Coronel citou, ainda, os trabalhos feitos pelo Proerd e pelo programa

Crack, é Possível Vencer.

O Cap.  Hudson Ferraz  sugeriu  a  realização  de  um  seminário  com o  intuito  de

promover o compartilhamento de experiências entre a PMMG e os Consultórios de

Rua. Segundo ele, a corporação quer melhorar a humanização das abordagens e,

desde 2011, modificou seus procedimentos com pessoas sob surto por dependência

química.

O Deputado Paulo Lamac solicitou o esforço da Polícia Militar nesse alinhamento

de informações com os Consultórios de Rua e citou experiências bem sucedidas de

combate  às  drogas  nos  Estados  Unidos  e  em Portugal.  Segundo o  Deputado,  é

possível que essas ações sejam implantadas em Minas Gerais, desde de que haja

um  esforço  conjunto  para  que  a  legislação  seja  alterada.  “Precisamos  encontrar

maneiras  de  tornar  a  abordagem mais  humana e  menos  punitiva.  Nosso sistema

penitenciário está lotado e, muitas vezes, por pequenos distribuidores e usuários que

não afetam o tráfico em larga escala.”

3/7/2012 - 11ª Reunião Ordinária - Audiência Pública

A reunião teve como objetivo apresentar o programa Aliança pela Vida e discutir a

Resolução nº 3.205, de 4/4/2012, da Secretaria de Estado de Saúde, que aprova o

Plano Mineiro de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool, “Crack” e Outras Drogas,

no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial do Estado. Além da Deputada Liza Prado

e dos Deputados Paulo Lamac e Célio Moreira,  estiveram presentes os  seguintes

convidados:  Paulo  Repsold,  referência técnica em saúde mental  da  Secretaria  de

Estado de Saúde,  representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário  de

Estado de Saúde; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Estado de Políticas

sobre Drogas; Camila Grissi Pimenta, Defensora Pública; Pastor Wellington Vieira,

membro da Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil - Feteb;

e Luiz Fernando de Souza Abreu, Assessor da Secretaria de Governo da Prefeitura
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de Belo Horizonte.

Paulo Repsold, referencia técnica em saúde mental da Secretaria de Estado de

Saúde, informou que a Resolução nº 3.205, de 4/4/212, que aprova o Plano Mineiro

de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool, “Crack” e Outras Drogas, faz parte do

programa Aliança pela Vida  do  governo do Estado.  Essa norma dispõe sobre  os

equipamentos  destinados  especificamente  para  o  enfrentamento  das  doenças

mentais decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas.

Já a Resolução nº 3.206,  de 4/4/2012,  da Secretaria de Estado de Saúde,  que

institui  a  Rede  de  Atenção  Psicossocial  para  pessoas  portadoras  de  transtornos

mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, “crack” e outras drogas no

âmbito  do  SUS,  determina  todos  os  serviços  que  essa  rede  deve  ter,  em  cada

Município,  e  todos  os  equipamentos  ambulatoriais,  de  urgência  e  emergência

hospitalar,  de  reabilitação  e  de  proteção  psicossocial  necessários  para  uma

assistência integral em saúde mental, não apenas para usuários de álcool e outras

drogas, mas também para pessoas com outros tipos de transtornos mentais.

A implantação dessa rede está prevista para 2012,  2013 e 2014.  Para tanto,  o

governo federal disponibilizará, ao longo desses três anos, R$496.200.000,00.

Paulo Repsold fez um levantamento dos equipamentos de saúde mental existentes

em julho de  2012 no Estado e  informou o  número daqueles  cuja instalação está

prevista. Até julho de 2012 havia em Minas Gerais 10 Caps Infantil, 140 Caps Adulto e

21  Caps-ad  -  171  Caps  ao  todo.  Com  a  pactuação,  há  previsão  de  que  sejam

instalados mais 283 Caps: 53 Caps Infantil, 156 Caps adulto e 74 Caps-ad. Até julho

de 2012 havia 216 leitos psiquiátricos em hospitais gerais,  e a previsão é de que

sejam implantados mais 644, o que resultará em 860 leitos disponíveis. No que se

refere às residências terapêuticas, em julho de 2012 havia 171 unidades. A meta da

Secretaria de Estado de Saúde é implantar mais 42 residências terapêuticas do tipo 1

e outras 38 residências terapêuticas do tipo 2 até o ano de 2014.

Há também a previsão de construção de 102 unidades de acolhimento para abrigar

temporariamente o dependente químico que não pode voltar para sua casa por ter

sido abandonado, ameaçado ou por outras razões.

Em relação às comunidades terapêuticas, em julho de 2012 havia 31 comunidades
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credenciadas.  Com  a  pactuação,  serão  credenciadas  mais  56.  Havia  também  6

equipes de consultórios de rua e serão criadas mais 30.

Ainda  segundo  Paulo  Repsold,  os  recursos  financeiros  do  governo  federal  são

destinados para a implantação dos equipamentos, não para a sua manutenção. Se as

construções  previstas  forem  executadas  de  acordo  com  as  exigências  legais

normativas  e  sanitárias,  o  serviço  será  credenciado  pelo  Ministério  da  Saúde  e

passará a receber recursos mensais para seu custeio.

Cloves Eduardo Benevides,  Subsecretário  de Estado de Políticas sobre Drogas,

informou que a capacitação dos servidores da área de saúde, educação e assistência

social faz parte do Programa “Aliança pela Vida”. A capacitação é realizada por meio

do Canal  Minas  Saúde,  programa de TV oferecido  pela Secretaria  de  Estado da

Saúde. A finalidade desse curso é orientar o servidor sobre a dinâmica das políticas

sociais, o papel da unidade à qual ele se vincula no contexto da política e com que

práticas ele pode melhorar a qualidade do serviço que presta.

O Subsecretário apresentou também as ações do “Aliança pela Vida” relacionadas

com  a  área  de  assistência  social.  O  programa  prevê  ampliação  dos  Centros  de

Referência de Assistência Social - Cras - e melhoria das estruturas de abordagem de

rua vinculada aos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - Creas.

Relatou,  ainda,  que  governo  estadual  está  disponibilizando  aos  Municípios  um

investimento inicial de R$300.000,00 para mapear e desenhar estratégias locais para

o enfrentamento do problema das drogas. O Município deve definir o território onde

as  ações  serão  desenvolvidas,  quais  os  serviços  serão  utilizados  e  como esses

serviços serão integrados.

Segundo Benevides, a legislação não determina a que serviços as comunidades

terapêuticas devem estar vinculadas. Por isso, alguns Municípios credenciam essas

instituições  no  âmbito  da  assistência  social,  outros  no  âmbito  da  saúde  e  há

Municípios  que  não  as  registram.  Em  Minas  Gerais,  a  Resolução  nº  150,  de

21/10/2011, elaborada conjuntamente pelas Secretarias de Estado de Defesa Social,

de  Saúde  e  de  Assistência  Social,  dispõe  sobre  o  registro,  a  certificação  e  o

credenciamento dessas entidades na Secretaria de Estado de Defesa Social.

Durante  a  fase  de  debates,  Ivanil  Mendes  pontuou  que  é  preciso  melhorar  o
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atendimento  ao  usuário  de  álcool  e  de  outras  drogas  na  rede  de  urgência  e

emergência.  Segundo  Ivanil,  alguns  usuários  com  “overdose”  de  drogas  são

confundidos com suicidas e não têm prioridade de atendimento.

16/7/2012 - 17ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública

A reunião teve por objetivo discutir o tema “As drogas e os novos marcos legais”.

Além dos Deputados Paulo Lamac e Antônio Genaro, da Assembleia Legislativa de

Minas  Gerais,  estiveram  presentes:  Reginaldo  Lopes  e  Osmar  Gasparini  Terra,

Deputados Federais; Aloísio Andrade, Presidente do Conselho Estadual Antidrogas -

Conead;  Cloves  Eduardo  Benevides,  Subsecretário  de  Estado  de  Políticas  sobre

Drogas;  Tiago  Ivo  Odon,  Consultor  do  Senado  Federal  e  membro  da  Comissão

Especial Externa do Senado criada com a finalidade de elaborar o anteprojeto de

Código Penal; Túlio Lima Vianna, Professor de Direito Penal da Universidade Federal

de Minas Gerais, e Mariana Carvalho de Paula de Lima, Defensora Pública.

O Deputado Federal Osmar Terra relatou que desde 2007 no Rio Grande do Sul há

um  programa intersetorial  para  a  prevenção da  violência  -  criou-se  uma “câmara

setorial”,  na  qual  a  área  da  Saúde  cuida  da  prevenção  e  coordena  ações  de

educação na área social.  Concomitantemente,  a Secretaria  de Segurança Pública

desenvolve ações para reprimir a violência. Segundo Osmar Terra, o Poder Executivo

criou  um  sistema  para  mapear  a  violência  no  Rio  Grande  do  Sul:  além  das

informações fornecidas pelos setores responsáveis pela segurança no Estado, há 23

hospitais observatórios que acompanham, registram e catalogam desde eventos de

violência doméstica e de violência no trânsito até homicídios e suicídios. Com esses

dados, foi possível identificar os Municípios mais violentos e os bairros mais violentos

de  cada  Município.  Osmar  Terra  afirmou  ainda  que,  de  acordo  com  os  dados

levantados, o tráfico e o consumo de drogas, em especial o “crack”, são as causas

principais da violência e do alto índice de homicídios no Estado. O Deputado informou

que entre 2008 e 2009 1% da população do Rio Grande do Sul era dependente dessa

droga e que atualmente “metade dos homicídios tem a ver com o 'crack'”.

Ao  abordar  a  polêmica  sobre  a  descriminalização  da  conduta  dos  usuários  de

drogas, Osmar Terra comparou o exemplo de Portugal com o da Suécia. Em Portugal,

desde 2001 não se considera crime o uso de drogas, e o usuário não é tratado da
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mesma forma que o traficante. A Suécia seguiu o caminho oposto: até a década de

1970 permitia amplamente o uso de drogas, o que criou problemas de saúde e de

segurança públicas; por isso, o país passou a criminalizar condutas que envolvessem

drogas  e  a  exercer  maior  controle  estatal.  Segundo  os  dados  apresentados,  a

diferença de abordagem entre os dois países refletiu em uma diferença no número de

dependentes  químicos:  em  2007,  o  número  de  habitantes  dos  dois  países  era

praticamente idêntico, mas havia em Portugal 200 mil dependentes químicos, e, na

Suécia, 26 mil.

O Deputado Osmar Terra é autor do Projeto de Lei  Federal nº 7.663/2010, cujo

objetivo é alterar a Lei Federal nº 11.343, de 23/8/2006, que dispõe sobre o Sistema

Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  -  Sisnad.  Entre  as  alterações,  a  proposição

estabelece uma classificação das drogas, a fim de auxiliar os operadores de Direito a

identificar quem é traficante e quem é usuário; aumenta as penas para os traficantes,

prevê a internação do usuário/dependente mesmo contra sua vontade; e estabelece

que  a  rede  de  atendimento  será  financiada  pelo  poder  público  e  formada  por

organizações  governamentais  e  não  governamentais,  entre  elas  as  comunidades

terapêuticas.  Além disso,  a proposição cria  incentivos para a reinserção social  do

dependente  em  habilitação,  propondo  o  aumento  de  vagas  reservadas  a  essas

pessoas em escolas técnicas e a concessão de incentivos fiscais para as empresas

que contratarem pacientes em recuperação. Por fim, explicou que a proposição cria

um sistema de informação e avaliação de resultados e estabelece um controle social

no qual os gestores públicos de cada Município poderão ser responsabilizados se não

houver na localidade programas eficazes e abrangentes para o controle das drogas.

Aloísio Andrade, Presidente do Conselho Estadual Antidrogas - Conead -, informou

que o Conselho foi criado há 29 anos e que em sua história acompanhou ativamente

a  elaboração  de  legislação  sobre  a  matéria.  Sugeriu  que  haja  alteração  na

mencionada proposição de lei apresentada pelo Deputado Osmar Terra, de forma a

garantir que os Estados possam fixar o número de componentes de seus respectivos

conselhos, bem como a forma de eleição de seus presidentes. Por fim, posicionou-se

contra a remuneração dos conselheiros.

O Deputado Federal Reginaldo Lopes afirmou que o projeto de lei apresentado pelo
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Deputado  Osmar  Terra  e  a  Lei  Federal  nº  11.343,  de  2006,  em  que incidem  as

alterações propostas no projeto, são marcos da legislação sobre a matéria no País.

Segundo  avalia,  apesar  de  a  sociedade  e  o  Poder  Judiciário  continuarem

considerando  criminoso  o  usuário  de  drogas,  a  legislação  em  vigor  já  o

descriminalizou. Para Reginaldo Lopes, a diferenciação entre traficante e criminoso

decorrente da classificação de drogas constante no projeto de lei do Deputado Osmar

Terra poderá culminar com a descriminalização do uso das drogas. Informou ainda

que participa da Comissão Especial criada para emitir parecer sobre o projeto de lei

apresentado pelo Deputado Osmar Terra. O parecer, segundo ele, já foi elaborado e

distribuído aos órgãos do Poder Executivo federal para amplo debate.

Tiago Ivo Odon, Consultor do Senado Federal, relatou que o Presidente do Senado

instituiu em outubro de 2011 uma comissão formada por 15 profissionais do Direito,

entre juristas, advogados, defensores públicos, promotores de justiça e magistrados,

para elaborar um novo Código Penal brasileiro. Segundo Tiago Ivo, a legislação em

vigor coloca o usuário de drogas em uma situação indefinida: o consumo de drogas é

crime, mas não é sancionado com pena privativa de liberdade - a punição aplicada ao

usuário é  multa,  advertência ou  prestação de serviços à  comunidade.  Como sub-

relator  da  subcomissão  a  que  coube  elaborar  a  abordagem  para  o  problema de

consumo e tráfico drogas,  Tiago realizou reuniões com autoridades envolvidas no

combate às drogas, tais como policiais federais e militares, delegados, promotores e

juízes. Durante os debates com essas autoridades, chegou-se ao consenso de que o

usuário deveria ser  tratado do mesmo modo que o traficante,  pela dificuldade de

diferenciar um do outro. A proposta inicial  apresentada pela comissão alinhava-se,

portanto, com o viés punitivo para a conduta de uso de drogas. Entretanto, com o

aprofundamento das reflexões, prevaleceu o entendimento de que o usuário é um

problema de saúde pública  e,  por  isso,  o anteprojeto  de  Código  Penal  propõe a

descriminalização do usuário e do consumo de drogas, com a ressalva de que tal

conduta será delituosa se o consumo for ostensivo, em locais públicos, na frente de

crianças e adolescentes. O tráfico de drogas, contudo, continua sendo criminalizado

no  anteprojeto  apresentado  pelos  juristas.  Em  22/6/2012,  a  comissão apresentou

anteprojeto ao Senador Sarney. Tiago Ivo relatou, por fim, que alguns Senadores já
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externaram  posicionamento  contrário  ao  da  comissão  e  já  existem  propostas  de

emenda ao projeto.

Cloves Benevides, Subsecretário de Políticas sobre Drogas, fez um breve histórico

a  respeito  da  legislação  brasileira  sobre  drogas  e  ressaltou  o  desafio  de  se

conceituarem  despenalização,  descriminalização  e  legalização.  Para  Cloves,  a

discussão deveria  começar  com a  tipificação  das  condutas  de  porte  e  tráfico  de

drogas. Assinalou também a necessidade de se organizarem políticas públicas que

alcancem efetivamente os usuários e suas famílias. Segundo seu entendimento, a

privação de liberdade do usuário e a igualdade do tratamento dispensado ao usuário

e ao traficante não atenderiam às demandas da sociedade. Entretanto, esclareceu

que a descriminalização, a despenalização ou a legalização do uso de drogas não se

confundem com uma liberação irresponsável,  para ele impossível  neste momento

histórico.

O  Subsecretário  considerou  que  a  aplicação  do  modelo  português  à  realidade

brasileira demandaria utilização de dados atualmente inexistentes, pois não há no

Brasil  pesquisas  consistentes  sobre  o  consumo  de  drogas  no  País,  nem  foram

desenvolvidos  instrumentos  para  medir  a  sua  evolução,  o  que impede avaliar  os

resultados das políticas implementadas. Segundo Cloves, o Brasil errou ao julgar o

uso de drogas um desvio de comportamento a ser punido e ao considerar o usuário

como  criminoso.  Criticou  também  a  ausência  de  padrão  de  governança  na

implementação de políticas de combate às drogas. Cloves Benevides acrescentou

que o projeto  de  lei  de  autoria  do  Deputado Osmar  Terra  propõe a  mudança do

padrão  de controle  das  fronteiras  e  de  lavagem  de ativos.  Finalmente,  afirmou a

necessidade  de  incluir  a  questão  da  justiça  terapêutica  no  debate  sobre  o

enfrentamento às drogas,  uma vez que o sistema prisional  convencional  não é o

adequado para o usuários  de drogas. Por  causa dessa inadequação,  declarou-se

favorável a “qualquer medida que afaste o usuário da relação com o sistema penal”.

Túlio Vianna Lima, Professor de Direito Penal da Universidade Federal de Minas

Gerais,  relatou  que  há  uma  grande  tendência,  no  Brasil  e  no  mundo,  pela

criminalização do uso de drogas, contrária ao entendimento de que a questão é de

saúde pública. Segundo seu modo de ver, os diferentes tipos de drogas provocam
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efeitos  absolutamente  distintos  no  organismo  humano  e,  por  isso,  merecem

tratamento  legislativo diferenciado.  A maconha,  por  exemplo,  apresenta  toxicidade

aguda menor do que a maioria das drogas, inclusive o álcool, cujo uso é considerado

lícito. Além disso, a toxicidade crônica da maconha, causada pelo uso contínuo da

substância, é próxima ou menor do que a da nicotina. O Professor afirmou que a

violência não decorre das drogas em si, mas de sua criminalização, que acarreta o

armamento ilícito  para proteger o tráfico e uma ciranda de ilegalidades que inclui

ainda a corrupção policial. Túlio Vianna disse julgar incoerente a cominação de penas

iguais para o comércio de substâncias distintas como maconha ou lança-perfume e o

“crack”. Para ele, as drogas deveriam ser classificadas na legislação em drogas leves

e drogas pesadas, de acordo com os efeitos que produzem, os graus de dependência

que podem criar e sua danosidade à saúde. Essa distinção seria fundamental para a

construção de uma legislação inteligente sobre drogas no País. O número de drogas

que  causam  danos  profundos  e  irreversíveis  à  saúde,  segundo  o  Professor,  é

pequeno, destacando-se o “crack”, a cocaína e a heroína. Ele reconheceu, entretanto,

que a legalização das drogas poderia implicar aumento do uso dessas sustâncias.

Declarou não ser partidário da descriminalização de todas as drogas, mas, para ele, o

número daquelas a serem combatidas poderia ser reduzido a seis. Criticou ainda o

enorme gasto estatal para reprimir indiscriminadamente o uso e tráfico de todas as

drogas, algumas nem tão nocivas, quando essa verba poderia ser dirigida unicamente

ao “crack”, que causa danos severos à saúde.

Iniciados os debates, o Deputado Osmar Terra criticou o trabalho da comissão de

juristas do Senado por não ter consultado profissionais da área da Saúde durante as

discussões para a elaboração do anteprojeto do novo Código Penal. Assinalou que,

apesar do aumento da apreensão de drogas por parte da polícia, triplicou o número

de usuários de “crack” e cocaína no País. Insistiu que a descriminalização do uso de

drogas resultará em maior número de pessoas dependentes e, por conseguinte, de

doentes. Afirmou que a maconha causa dependência rapidamente,  acarreta deficit

cognitivo e laboral no usuário. Para o Deputado, a eventual legalização do consumo

de “crack” acarretaria um incremento substancial no número de usuários, que poderia

atingir 20% da população brasileira.



2870
____________________________________________________________________________

Clóvis Benevides reafirmou, em resposta a questionamento da assistência, que não

se opõe a nenhuma tese que afaste o usuário do sistema penal. Disse que antes de

se discutir  a despenalização ou descriminalização do uso de drogas,  a legislação

brasileira e o sistema de atendimento a dependentes deveriam ser reestruturados.

Concluiu  afirmando  que  o  Brasil  não  tem  maturidade  para  descriminalizar  e

despenalizar o uso de todas as drogas, mas que deveria haver mais reflexão sobre o

caso da maconha.

Franqueada a palavra à assistência, Anderson Matos afirmou que o uso do “crack”

produz episódios de violência que não encontram relação com os transtornos mentais

clássicos.

A Defensora Pública Mariana Carvalho de Paula Lima lembrou que, nos Estados

Unidos, aplica-se a justiça terapêutica ao usuário de drogas, que se submete a um

controle de abstinência com acompanhamento médico e que, ao final do tratamento,

a  pena  ´é  extinta.  No  Brasil  há  aplicação  da  justiça  restaurativa,  que  aborda  o

indivíduo,  a  família,  a  educação  e  o  trabalho,  para  buscar  a  ressocialização  e  a

reinserção da pessoa.

João Francisco de Souza Duarte disse que o consumo de substância psicoativa foi

objeto de importante política sanitária no Brasil e que a maconha só foi proibida no

País a partir de1932. Antes de 1932, era proibido o uso do ópio, da cocaína e de seus

derivados. Declarou existir um pacto entre a medicina e o Estado para uma legislação

que permite a prescrição de terapias farmacológicas e concede ao Estado a validação

das decisões para controle e uso de alimentos, substâncias e práticas de saúde e

saneamento. Essa validação cabe à Anvisa.

Túlio Lima Vianna lembrou a necessidade de se diferenciar a dependência química

da  psicológica,  ressaltando  que  o  discurso  pela  criminalização  das  drogas  é

absolutamente  ideológico,  não  científico  e  defende  uma  restrição  às  liberdades

individuais.

Para  Tiago  Ivo  Odon,  a  justiça  restaurativa  requer  a  participação  efetiva  da

sociedade para sua aplicação. Ele criticou a falta de pesquisas sobre o uso de drogas

no País e considerou essa falta como omissão do poder público.

Mariana  Carvalho  sugeriu  que  se  crie  um  projeto  para  a  aplicação  da  justiça
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restaurativa no Estado, com a participação do Poder Judiciário, do Ministério Público

e desta Comissão.

21/8/2012 - 20ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública

A  reunião  teve  como  objetivo  discutir  políticas  públicas  sobre  drogas  com  a

participação dos membros do 3º  Encontro do Fórum Brasileiro de Gestores sobre

Drogas. Além dos Deputados Paulo Lamac, Vanderlei Miranda e Tadeu Martins Leite,

estiveram presentes os seguintes convidados: Denilson Feitoza Pacheco, Secretário

Adjunto da Secretaria de Defesa Social; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de

Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de  Defesa  Social;  Luiz  Alberto  Chaves  de

Oliveira, Coordenador de Políticas sobre Drogas de São Paulo; Rafael Silva West,

Gestor  de  Políticas  sobre  Drogas  de  Pernambuco;  Jardel  Aderico,  Secretário  de

Estado de Promoção da Paz de Alagoas; Dyjane Amaral, Secretária de Assistência

Social  do  Município  de  Paragominas  (PA);  Sandro  Diniz,  Presidente  do  Conselho

Estadual sobre Drogas do Pará; Enrielton Chaves, Gerente do Fundo Estadual sobre

Drogas do Espírito Santo; Magda Valadares, Superintendente de Ações sobre Drogas

da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos de Tocantins; Marioney Almeida,

Diretor de Política, Segurança e Cidadania da Secretaria  Municipal de Esportes e

Cidadania de Cuiabá (MT).

Luiz Alberto Chaves de Oliveira, Coordenador de Políticas sobre Drogas de São

Paulo, ressaltou que o álcool é a droga mais consumida no Brasil e causa grandes

impactos na sociedade, sendo uma das principais causas de morte dos 10 aos 24

anos por acidente, suicídio e homicídio. Por esse motivo foi editada, no Estado de

São Paulo, a Lei nº 14.592, de 2011, que proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e

permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18

anos de idade. Segundo Luiz Alberto, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -

já proíbe, há mais de 20 anos, a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18

anos, no entanto, não delimita claramente quem deve efetuar a fiscalização e quais

as penalidades a serem aplicadas. A lei de São Paulo trata dos ilícitos administrativos

de vender, ofertar, entregar ou mesmo permitir o consumo, com sanções claras, como

multas,  interdição  e  até  perda  da  eficácia  da  inscrição  do  estabelecimento  no

cadastro de contribuintes do ICMS.
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Luiz Alberto também discorreu sobre a efetividade de se instituir, por lei, horário de

fechamento de bares e similares com a finalidade reduzir a violência, criminalidade e

abuso de drogas. Segundo ele, uma avaliação feita pela Polícia Militar de São Paulo

mostrou que a maioria dos homicídios praticados na Capital paulistana ocorrem entre

23  horas  e  1  hora  da  madrugada,  nas  imediações  de  bares.  Dessa  forma,  o

fechamento desses estabelecimentos antes desse horário traria vantagens tanto para

a população, quanto para os proprietários desses estabelecimentos, já que também

ficam expostos a essa violência. Luiz Alberto citou como exemplo o caso de Barueri,

Município da Região Metropolitana de São Paulo, que em 2001 instituiu horário de

fechamento de bares. Segundo ele, essa medida gerou redução de 50% dos casos

de homicídios já no primeiro mês de implantação da lei.

Denilson Feitoza Pacheco, Secretário Adjunto de Defesa Social de Minas Gerais,

salientou que no Estado não há produção de drogas e que a maior parte delas vem

do Paraná,  do  Mato  Grosso do Sul,  do  Mato  Grosso,  de Rondônia e,  em menor

escala, do Amazonas. Por esse motivo o governo de Minas Gerais está propondo aos

governos do Paraná,  do  Mato Grosso do Sul  e de Rondônia a realização de um

consórcio para estabelecer uma política consistente de repressão a drogas.

Jardel Aderico, Secretário de Promoção da Paz do Estado de Alagoas, apresentou

o  programa Acolhe  Alagoas,  cujo  objetivo  é  afastar  os  dependentes  químicos  do

ambiente de uso de drogas por um período de no máximo seis meses, por meio de

internação  voluntária  em  comunidades  terapêuticas.  Essas  comunidades  realizam

ações de inclusão e resgate social de homens e mulheres em consumo de drogas a

partir dos 12 anos de idade.

Uma equipe formada por psicólogo e assistente social, conhecida como Anjos da

Paz, realiza visitas domiciliares com a finalidade de orientar o usuário de drogas e a

família  sobre  os  serviços  disponíveis  para  acolhimento  e  tratamento.  Caso  o

dependente concorde com a internação, ele é imediatamente encaminhado a uma

comunidade terapêutica participante do programa. No Estado, há 40 comunidades

terapêuticas, distribuídas em 30 Municípios, que oferecem um total de 1.200 vagas de

acolhimento.

Rafael Silva West, Gestor de Políticas sobre Drogas de Pernambuco, informou que
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a  política  pernambucana  sobre  drogas  se  estrutura  em  quatro  eixos:  gestão  e

formação; prevenção; cuidado; e repressão.

Em  relação  à  gestão,  foram  realizados  seminários  nas  12  regiões  de

desenvolvimento do Estado abordando o tema. Nesses seminários, o governo dialoga

com a população para traçar diagnósticos, estratégias, metas e planos de ação. Na

área de formação, foram realizadas capacitações de mais de 10 mil profissionais.

No que se refere à prevenção, Rafael Silva citou o trabalho do Proerd, que em 2011

contou com a participação de mais de 55 mil alunos nos seus cursos. Além disso,

apresentou o programa “Pernambuco contra o Crack”, desenvolvido em parceria com

o Ministério  Público.  O programa desenvolve  ações  preventivas  para  minimizar  o

avanço  do  "crack"  em escolas  e comunidades carentes,  mapeando-se serviços a

serem colocados à disposição da população das áreas de maior risco, expostas ao

tráfico e consumo.

No eixo do cuidado, Rafael Silva apresentou o Programa de Atenção Integral aos

Usuários de Drogas e seus Familiares - Programa Atitude -, que é executado pela

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  Direitos  Humanos  de  Pernambuco.  O

programa possui diferentes níveis de intervenção: o Atitude Acolhimento e Apoio, que

consiste na modalidade de casa de passagem, com funcionamento de 24 horas por

dia,  garantindo espaço de acolhimento  a usuários  de drogas e seus familiares;  o

Atitude Acolhimento Intensivo, que é um espaço de proteção integral intensivo de 24

horas  por  dia  para  usuários  de  drogas  com  vínculos  familiares  e  comunitários

rompidos, cujo tempo de estadia varia de um a seis meses, de acordo com o perfil do

usuário; o Atitude de Rua, que objetiva a intervenção psicossocial e socioassistencial

junto  aos  usuários  de  drogas,  em  especial  aqueles  em  situação  risco,  de  forma

itinerante em praças, escolas, bares, ruas e comunidades, com uma equipe composta

por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e educadores.

Dyjane Amaral, Secretária de Assistência Social de Paragominas (PA), relatou que

no Município há um Creas chamado Casa Amanhecer, que conta com enfermeiros

cedidos pela Secretaria de Saúde e pedagogos cedidos pela Secretaria de Educação.

Nessa instituição são atendidas 93 famílias, que fazem terapia de grupo e participam

de outros projetos de assistência social.
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Informou  também  que  no  Município  existe  legislação  determinando  horário  de

fechamento de bares. Além disso, há uma patrulha, denominada Patrulhão Preventivo

Policial, composta pela Polícia Civil,  Polícia Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de

Assistência  e  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  que  realiza  diferentes  operações,

principalmente de fiscalização de cargas e transportes, a fim de verificar a presença

de drogas ou outros produtos ilícitos.

Magda Valadares, Superintendente de Ações sobre Drogas da Secretaria da Justiça

e dos Direitos  Humanos de Tocantins,  destacou a importância da implantação do

grupo de ajuda mútua Amor Exigente, em 10 Municípios do Estado. Informou também

que Tocantins  foi  contemplado com o edital  da Senad para a implantação de um

Centro  Regional  de  Referência  para  Educação  Permanente  em  "Crack",  Álcool  e

Drogas.

A seguir, os membros do Fórum continuaram seus trabalhos fora do âmbito desta

Comissão, e apresentaram políticas públicas sobre drogas desenvolvidas por alguns

Estados brasileiros.

Maria da Penha de Souza Menezes, Secretária de Estado de Promoção da Paz de

Rondônia,  apresentou  o  programa  Rondônia  Acolhe,  que  tem  como  objetivos  a

elaboração  de  projetos  e  programas  que  contemplem  os  eixos  de  acolhimento,

tratamento  e  recuperação,  prevenção  e  reinserção  social;  a  articulação  com  as

demais Secretarias de Estado de Rondônia, conselhos de direito e sociedade civil

para  a  elaboração  e  implantação  do  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  ao  Uso

Indevido de Álcool e outras Drogas; a garantia de vagas para tratamento voluntário de

crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de risco; e ações articuladas e

desenvolvidas junto com o Ministério Público e juizados da infância e adolescência.

Rita Lisbôa, Diretora de Políticas Públicas da Coordenadoria de Enfrentamento às

Drogas do Piauí, apresentou o projeto Desafio da Transformação, desenvolvido no

Estado em parceria com o Instituto Empodera. O Desafio da Transformação é uma

ferramenta  estratégica  de  formação  que  consiste  na  intervenção  social  tendo  a

comunidade  como  protagonista,  atuando  com  base  no  Modelo  de  Tratamento

Comunitário.

O objetivo do projeto é auxiliar moradores de comunidades no enfrentamento dos
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diversos problemas sociais, principalmente o uso e abuso de drogas. Para tanto, são

realizadas  atividades  que contribuem  para  a mobilização social  da  população,  na

tentativa de melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Ana Cristina Ouro, gestora interina do Programa Estadual de Políticas sobre Drogas

da Paraíba, abordou as ações de prevenção às drogas no Estado, com destaque

para o apoio dado pelo governo estadual aos trabalhos desenvolvidos pela Escolinha

de Surfe do Badeco, que é um projeto dirigido a crianças e jovens em situação de

vulnerabilidade social.  São realizadas aulas de surfe na praia do Bessa, em João

Pessoa.  Para  frequentar  essas  aulas,  as  crianças  e  os  jovens  devem  estar

regularmente  matriculadas  na  rede  pública  de  ensino  e  apresentar  bom

comportamento, tanto na escola quanto em casa.

Cybele  Silva  Machado  Costa,  Secretária  Adjunta  de  Políticas  sobre  Drogas  do

Município  de  Divinópolis,  apresentou  algumas  ações  desenvolvidas  no  Município

direcionadas para o enfrentamento do problema das drogas. Uma dessas ações é a

capacitação de professores  e  técnicos  dos  Centros  de  Referência  de  Assistência

Social - Cras - sobre a temática das drogas. Também é realizada, em parceria com o

Estado, capacitação de comunidades terapêuticas, com a finalidade de incluí-las na

rede de atendimento ao usuário de álcool e outras drogas.

Cybele Silva informou que Divinópolis está realizando o cadastramento de jovens

internados  em  comunidades  terapêuticas  no  CadÚnico  para  obtenção  de  seus

benefícios,  inclusive  a  participação  nos  cursos  profissionalizantes  oferecidos  pelo

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. Assim, os

jovens podem participar desses cursos mesmo estando internados.

13/11/2012 a 15/11/2012 - Visita Oficial - Lisboa, Portugal

Entre  os  dias  13  e  15/11/2012  a  Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do

“Crack” visitou algumas instituições na cidade de Lisboa, em Portugal, com o objetivo

de conhecer suas propostas inovadoras para combater o “crack” e outras drogas e

promover  o  adequado  encaminhamento  do  usuário  nos  sistemas  de  saúde  e

segurança pública. Fizeram parte da comitiva os Deputados Paulo Lamac, Vanderlei

Miranda, Célio Moreira e Liza Prado, além do Secretário de Estado de Esportes e da

Juventude de Minas Gerais, Eros Biondini.
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No Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - OEDT -, a comitiva foi

recebida  por  Ignácio  Vázquez  Molini,  perito  em  Relações  Internacionais.  Ignácio

Molini esclareceu que o Observatório é uma agência da União Europeia, com sede

em Lisboa, criado em 1993 e instalado em 1995. O principal papel do Observatório é

reunir,  analisar  e  disseminar  informações  objetivas,  confiáveis  e  comparáveis  a

respeito  de  drogas  e  toxicodependência.  Essas  informações  são  divulgadas  a

legisladores, a profissionais e a pesquisadores no campo das drogas, e de modo

mais abrangente, à mídia e ao público em geral.

A comitiva visitou o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Dependências  -  Sicad  -,  onde  foi  recebida  por  João  Goulão,  Diretor-Geral,  que

explicou o trabalho ali  desenvolvido.  O Sicad é um órgão do Ministério  da Saúde

português,  criado  em  2012,  para  substituir  o  antigo  Instituto  da  Droga  e  da

Toxicodependência - IDT -, com competências mais amplas para promover a redução

do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e

a diminuição das dependências.

Outra  instituição  que  a  comitiva  visitou  foi  a  Comissão  de  Dissuasão  da

Toxicodependência  de  Lisboa  -  CDT  .  O  Presidente,  Vasco  Gomes,  informou  à

comitiva que há um total de 20 CDTs em Portugal, distribuídas entre 18 distritos e 2

regiões autônomas. Todas as pessoas flagradas em uso de drogas são apreendidas e

devem  se  apresentar  em  até  72  horas  para  uma  audição  em  uma  CDT,  que  é

constituída por psicólogo, assistente social e jurista. Os membros da CDT avaliam as

circunstâncias  do  uso,  local  e  situação  econômica  e  social  do  indiciado  para

caracterizar  o  seu  envolvimento  com  a  droga.  Caso  seja  constatada

toxicodependência,  o  processo é  suspenso provisoriamente se  o indiciado aceitar

submeter-se a tratamento. Os psicólogos e assistentes sociais da CDT acompanham

o processo terapêutico e, se o indiciado não interrompê-lo, o processo é arquivado.

Por outro lado,  em caso de reincidência no uso de drogas,  o processo segue os

trâmites normais da Justiça, podendo o indiciado ser submetido às penas previstas

em legislação.

Foi visitada também a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes

- UNCTE -,  da Polícia Judiciária - PJ. O Inspetor-Chefe, João Figueira, recebeu a
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comitiva. Vinculada ao Ministério da Justiça de Portugal, as competências da UNCTE

abrangem a prevenção, detecção e investigação criminal relativamente aos crimes de

tráfico  de  entorpecentes  e  de  substâncias  psicotrópicas,  com  a  colaboração  de

autoridades judiciárias.

Por último, a comitiva visitou o Centro das Taipas, onde foi recebida por. Miguel

Vasconcelos,  diretor  de  tratamento  da  instituição.  Trata-se  de  uma  unidade  de

atendimento multidisciplinar a toxicodependentes, em que é realizado o tratamento e

a reinserção social do usuário de drogas, além de atividades de prevenção e redução

de  danos.  No  Centro  das  Taipas  há,  ainda,  um  Centro  de  Documentação  e

Informação que permite a consulta de trabalhos na área de dependência química.

26/11/2012 -  23ª Reunião Extraordinária -  Audiência pública realizada no Centro

Universitário da Fundação Mineira de Educação e Cultura - Fumec -, Belo Horizonte

A reunião teve como objetivo discutir modelos de justiça terapêutica no Brasil. Além

dos Deputados Paulo Lamac e Vanderlei Miranda, estiveram presentes: Luiz Carlos

Rezende e Santos, Juiz de Direito e Coordenador do Programa Novos Rumos do

Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais;  Jorge  Tobias  de  Souza,  Coordenador  da

Promotoria  de  Justiça  de  Juízo  de  Tóxicos,  representando  Alceu  José  Torres

Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado;  Bruno  Barcala  Reis,  Defensor

Público,  representando  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do

Estado  ;  Mário  Sérgio  Sobrinho,  Procurador  de  Justiça  do  Ministério  Público  do

Estado  de  São  Paulo;  Celso  Magalhães  de  Pinto,  Diretor  do  Conselho  de

Criminologia e Política Criminal; Flávio Augusto Fontes de Lima, Juiz de Direito da

Comarca  de  Recife;  Aloísio  Antônio  Andrade  de  Freitas,  Presidente  do  Conselho

Estadual  Antidrogas;  Francisco  José  Machado  Viana,  Professor  de  Psicologia  da

Fumec; Carmen Cristina Rodrigues Schffer, Coordenadora do Setor de Extensão da

Fumec, representando o Professor Dr. Eduardo Martins de Lima, Reitor da Fumec;

Amaury Costa Inácio da Silva, Superintendente do Centro de Referência em Álcool e

Outras Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social.

O Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Alternativas e coordenador do

Centro de Justiça Terapêutica do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Flávio Augusto

Fontes  de  Lima,  em  sua  exposição,  conceituou  Justiça  Terapêutica  como  “todo
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programa,  prática  ou  ação,  por  parte  de  órgão  ou  unidade  do  judiciário,  que

disponibilize,  intermedeie,  encaminhe  crianças,  adolescentes  e  adultos  usuários

abusivos ou dependentes de drogas lícitas e ilícitas, a alguma espécie de tratamento,

em virtude de envolvimento deles com a justiça, visando à redução de risco, através

de monitoramento judicial”.

O Juiz informou que o Centro  de  Justiça Terapêutica do Tribunal  de Justiça de

Pernambuco  foi  criado  em  2001  e  funciona  dentro  do  fórum  principal  de  Recife.

Atualmente, o Centro atende cerca de 300 pessoas e só não recebe mais réus pela

falta de infraestrutura. As pessoas atendidas são provenientes das varas e juizados

especiais criminais da capital e algumas do interior do Estado.

O  Centro  conta  com  uma equipe  composta  por  médico  psiquiatra,  psicólogos,

assistentes  sociais,  alguns  voluntários  e  servidores  do  judiciário.  Há  terapias

individuais e em grupo. Alguns casos são encaminhados para internação ou para os

Caps-ad, mas os réus não são obrigados a aderirem ao tratamento. Segundo o juiz, a

taxa de abstinência total ao uso de drogas é de aproximadamente 70%. Além disso, o

usuário é encaminhado para cursos técnicos, como os de pintura e de auxiliar  de

pedreiro,  para  que tenha  acesso  a  uma formação profissional.  Periodicamente,  a

pessoa deve comparecer ao Centro para ser ouvida pela equipe técnica e participar

de reuniões coletivas com os outros réus que se encontram na mesma situação.

Flávio  Augusto  relatou  uma  pesquisa  de  campo  para  avaliar  a  eficácia  do

tratamento de dependentes químicos que são encaminhados pela justiça. O estudo

foi realizado em indivíduos atendidos nos Caps-ad de Recife, nos anos de 2005 e

2006, encaminhados pela justiça penal. O universo era de 3.069 pessoas, das quais

792 compuseram a amostra aleatória estratificada, com margem de erro de 3%. O

estudo buscava  responder  se  existe  alguma associação entre  o  tipo  de  fonte  de

demanda (justiça, espontânea e outras) e o tipo de resultado obtido no tratamento

(situação de sucesso,  situação de fracasso e  situação indefinida  ou não consta).

Constatou-se que:

- do grupo encaminhado ao tratamento pela justiça, 12,5% obtiveram alta clínica e

3,7% não tinham registro da alta nos prontuários;

-  do  grupo  das  pessoas  que  buscavam  o  tratamento  espontaneamente,  3,5%
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receberam alta terapêutica e 22,8% não tinham o registro de alta nas suas fichas;

-  do  grupo  formado  por  outras  formas  de  encaminhamento,  2,1%  tiveram  alta

terapêutica e 15,8% não tinham registro de alta nos prontuários.

Como a diferença percentual obtida no grupo dos encaminhados pela justiça em

relação  aos  outros  dois  grupos  é  estatisticamente  significante,  Flávio  Augusto

concluiu  que  a  Justiça  Terapêutica  pode ser  considerada  um  instrumento  para  a

restauração da autonomia individual do dependente químico.

O Procurador Mário Sérgio Sobrinho discorreu sobre as cortes de drogas, sistema

judicial existente nos Estados Unidos. Essas cortes começaram a ser instituídas em

1989, em Miami, no Estado da Flórida, e se espalharam rapidamente no território

americano. Havia, na época, um número elevado de pessoas que estavam sendo

julgadas por crimes em sua maioria relacionados ao uso de drogas ou ao tráfico. À

medida que o número de presos aumentava, subiam os custos para mantê-los. Além

disso, verificou-se que a prisão dessas pessoas não levava a uma redução do índice

de  reincidência  da  prática  criminal.  Pressionado,  o  Poder  Judiciário  criou  uma

alternativa para não prendê-las: negociar com elas para que fossem atendidas ou

ingressassem em tratamento.

A corte de drogas se aplica a infratores que cometem crimes não violentos como

porte de drogas ou lesão ao patrimônio pelo uso de drogas. Com o sistema, o réu

adere a programa de tratamento para evitar  o uso de drogas. Caso descumpra o

programa, pode responder a processo ou ser preso.

Após  apresentar  o  sistema americano,  Mário  Sérgio  definiu  Justiça  Terapêutica

como um “programa judicial  que estimula  aplicar  e  monitorar  medidas  legais  aos

autores de infrações leves e usuários de álcool e outras drogas com o objetivo de

lhes esclarecer acerca do abuso dessas substâncias e a relação delas com a conduta

praticada”.

Relatando a experiência com Justiça Terapêutica iniciada em 2002 no Fórum de

Santana,  em São Paulo,  Mário Sérgio informou que foi  estabelecida parceria com

grupos de autoajuda,  (Alcoólicos  Anônimos,  Narcóticos Anônimos,  Amor  Exigente,

Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Al-Anon, Nar-Anon).  Antes de a

pessoa ser apresentada ao juiz e ao promotor, ela assiste a uma palestra ministrada
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pelos grupos de autoajuda. Após a palestra, ela comparece a uma audiência com juiz,

promotor e advogado para analisar a situação específica de seu caso. Na audiência,

propõem-se  alternativas  como frequentar  o  ambulatório  médico  especializado  em

psiquiatria para álcool e drogas e ficar por seis meses em tratamento ou frequentar,

pelo mesmo período, reuniões de grupos de autoajuda. Para controlar a frequência

no tratamento proposto, a pessoa recebe uma ficha que deverá ser carimbada nas

reuniões do grupo de autoajuda ou no ambulatório médico. Durante o processo, a

ficha é apresentada ao juiz como comprovante de comparecimento ao tratamento.

Luiz  Carlos  Resende  e  Santos,  Juiz  de  Direito,  apresentou  o  Programa Novos

Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do qual é Coordenador. O programa é

composto por cinco iniciativas.

A primeira é o Grupo de Cooperação Judicial,  que atua em cooperação com as

comarcas em dificuldades na prestação jurisdicional, de forma a agilizar as decisões

e evitar a impunidade.

A segunda é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do

Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, que visita os estabelecimentos

prisionais  e  recomenda a interdição daqueles cujas  condições violam a dignidade

humana.  Esse grupo também verifica se a Corregedoria  da Secretaria  de Defesa

Social  ou  da  Polícia  Civil  estão  tomando  as  providências  necessárias  nos  casos

noticiados de torturas e irregularidades no sistema prisional.

A terceira iniciativa é a implantação e consolidação das Associações de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apacs. As Apacs são presídios sem armas e agentes

penitenciários. Já foram implantadas em 33 comarcas do Estado e, atualmente, são

responsáveis pela guarda de 2 mil presos.

A quarta iniciativa é o Projeto Começar de Novo, composto por um conjunto de

ações educativas para conscientizar representantes dos três Poderes e da sociedade

civil para a importância de coordenar, em âmbito nacional, as propostas de trabalho e

de cursos de capacitação profissional para presos e egressos do sistema carcerário,

de modo a reduzir a reincidência no crime. Atualmente, há cerca de 5 mil presos com

carteira assinada que trabalham em atividades legalmente reconhecidas e retornam

às prisões à noite.
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Por  fim,  Luiz  Carlos  mencionou  o  Programa  de  Atenção  Integral  ao  Paciente

Judiciário  Portador  de  Sofrimento  Mental  -  PAI-PJ  -,  iniciativa  que  o  Tribunal  de

Justiça  implantou  em  2001,  na  Comarca  de  Belo  Horizonte.  O  Programa realiza

acompanhamento da pessoa com sofrimento mental  que cometeu algum crime.  A

intervenção do PAI-PJ é determinada por juízes das varas criminais, que, auxiliados

por equipe multidisciplinar do programa, podem definir qual a melhor medida judicial a

ser aplicada, com a intenção de conjugar  tratamento, responsabilidade e inserção

social.

3/12/2012 - Visita à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais

A Comissão visitou, em 3/12/2012, a Superintendência Regional da Polícia Federal

em Minas Gerais, localizada na Capital.  Requerida pelo Deputado Paulo Lamac, a

visita teve o propósito de conhecer o trabalho de combate ao “crack” desenvolvido

pela instituição.

Estiveram presentes os Deputados Paulo Lamac, Presidente da Comissão, e Célio

Moreira,  relator.  O  Superintendente  da  Polícia  Federal  em  Minas  Gerais,  Sérgio

Barboza  Menezes,  foi  representado  pelos  Delegados  João  Geraldo  de  Almeida,

Chefe  da  Delegacia  de  Repressão  a  Drogas,  Bruno  Torquatto  Zampier  Lacerda,

Delegado substituto da mesma delegacia, e Rodrigo Morais.

Durante a visita, os parlamentares e os Delegados debateram aspectos centrais da

questão do tráfico e do consumo de “crack” no Estado: as estratégias de atuação da

Polícia Federal, a legislação sobre o tema e as deficiências perceptíveis na área.

Em  relação  às  estratégias  de  atuação,  os  representantes  da  Polícia  Federal

informaram aos parlamentares que o enfrentamento do “crack” se insere no contexto

geral de operações da Polícia Federal contra o tráfico de cocaína, na medida em que

o “crack” é um subproduto desta. As autoridades policiais salientaram que geralmente

a droga entra no País na forma de pasta-base de cocaína, que é transformada em

“crack” com o uso de produtos cuja venda é permitida. O Delegado João Almeida

salientou que para produzir o “crack” os traficantes podem utilizar produtos facilmente

encontrados no comércio, como, por exemplo, o bicarbonato.

Para os representantes da Polícia Federal, o tráfico de drogas em Minas Gerais tem

se notabilizado pela descentralização, na medida em que tem preponderado a ação
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do que os Delegados chamaram de “empresas individuais  de tráfico”.  Trata-se de

pequenos comerciantes de drogas ilícitas que, muitas vezes sem nenhuma relação

com organizações criminosas mais complexas, aproveitam a facilidade de acesso a

drogas no Paraguai e na Bolívia para traficar e abastecer os mercados consumidores

de Minas Gerais.

Os Delegados ressaltaram também que a Polícia Federal  tem competência para

atuar  em  aspectos  bem  específicos  do  combate  ao  tráfico  de  drogas  e  que  a

investigação do tráfico mais  disperso no Estado é de responsabilidade da Polícia

Civil.

O  Delegado  Bruno  Torquatto  Zampier  salientou  que  o  problema  do  “crack”  se

agravou no Brasil nos últimos dez anos, devido, principalmente, ao aumento do tráfico

de drogas oriundo de países como a Bolívia e o Paraguai, que possuem extensas

fronteiras  com  o  Brasil.  Na  opinião  dele,  a  intensificação  do  policiamento  nas

fronteiras - muito cobrada na atualidade - teria efeitos pouco consistentes em face da

dimensão  do  problema.  O Delegado  comparou  a  situação  do  Brasil  e  sua  vasta

fronteira com o caso dos Estados Unidos e a sua (quatro vezes menor) fronteira com

o México, e salientou que mesmo os EUA investindo bilhões anuais em policiamento,

não tem se conseguido evitar o tráfico de cocaína para o país. Para Zampier, o Brasil

deve priorizar a diplomacia com países produtores de folha de coca,  tais  como a

Bolívia, objetivando maior cooperação desses países para o enfrentamento ao plantio

e produção de coca.

Os  Delegados  também  abordaram  eventuais  problemas  de  lentidão  no  sistema

judiciário como entrave ao trabalho desenvolvido pela polícia no combate ao crime.

Outro ponto debatido foi a educação contra o consumo de drogas. Na oportunidade,

foi anunciada a formação, na Polícia Federal, de um grupo de Delegados e servidores

com habilidade e experiência didática que passará a ministrar palestras dinâmicas e

interativas  voltadas  à  prevenção  ao  uso  de  drogas.  O  público-alvo  das  palestras

serão jovens pertencentes à chamada “geração facebook”.

Os  parlamentares  aproveitaram  a  oportunidade  para  debater  suas  percepções

sobre as políticas antidrogas praticadas no Brasil e em Portugal, país visitado pela

Comissão e onde o enfrentamento do problema diferencia claramente o consumidor
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do traficante de drogas, submetendo os primeiros a medidas de reeducação e de

redução de danos. Todos os presentes concordaram que as medidas destinadas ao

usuário de drogas devem ser distintas daquelas impostas aos traficantes, nos moldes

como  já  preconiza  a  legislação  brasileira.  Também  houve  consenso  entre  os

presentes quanto à necessidade de internação compulsória, durante certo período de

tratamento,  de  dependentes  químicos  do  “crack”,  devido  à  elevada  lesividade  e

dependência causada por essa droga.

Segundo o Deputado Paulo Lamac, já sintetizando algumas das conclusões que a

Comissão está consolidando, o tráfico de drogas seria sustentado operacionalmente

por  uma  rede  de  trabalho  “escravo”  em  que  é  explorada  a  mão  de  obra  do

dependente químico. Para o Deputado, a elevada lesividade do “crack” torna esse

problema ainda mais potente e impactante na segurança pública, na medida em que

esse exército de trabalhadores “escravos”  se presta a qualquer  tipo de uso pelos

traficantes, inclusive para a autoria de homicídios. Os Delegados não só concordaram

com a analogia à escravidão, como também afirmaram que os dependentes químicos

autores de atos criminosos podem até mesmo ser qualificados pelo Juiz na tese da

inexibilidade de conduta adversa, situação já prevista no Código Penal, segundo a

qual  a  circunstância  e  o  contexto  podem  gerar  causa  supralegal  de  exclusão  da

culpabilidade no delito.

11/12/2012 a 13/12/2012 - Visita Oficial - Miami, EUA

Entre os dias 11 e 13/12/2012 a Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack

visitou  algumas  instituições  na  cidade  de  Miami,  Estado  da  Flórida,  nos  Estados

Unidos,  com  o  objetivo  de  conhecer  programas  de  tratamento  e  reabilitação  de

usuários de drogas e dependentes químicos e a experiência de justiça terapêutica no

país.  Fizeram  parte  da  comitiva  os  Deputados  Paulo  Lamac,  Vanderlei  Miranda,

Tadeu Martins Leite, e a Deputada Liza Prado.

A comitiva visitou o Centro de Tratamento Residencial “Here's Help”, fundado em

1968 e considerado o primeiro centro para tratamento de dependentes químicos do

Condado de Miami-Dade. Anualmente, passam pelo centro 800 adolescentes a partir

dos 13 anos de idade e jovens adultos, para internação ou atendimento ambulatorial.

O Here’s Help tornou-se um centro de excelência e foi reconhecido por seus serviços
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de  reabilitação  pelos  Department  of  Corrections,  Department  of  Juvenile  Justice,

Department of Children and Families, and Probation and Parole.

Outra instituição que a comitiva visitou foi a Jefferson Reaves House, fundada em

1987. Trata-se de um centro de internação para mulheres com dependência química,

inclusive grávidas e com filhos de até 5 anos de idade. No caso de gestantes, busca-

se prevenir a exposição de recém-nascidos às substâncias tóxicas. Muitas mulheres

atendidas no Centro têm uma história de dependência crônica e não responderam

bem  a  outras  tentativas  de  tratamento.  O  atendimento  é  realizado  por  meio  de

terapias diversas (individual, grupo e familiar) e de cuidados com a saúde da mulher

(nutrição,  uso  de  medicamentos  e  cuidados  com  filhos).  São  oferecidas  também

atividades de recreação, culturais e espirituais.

Por último, a comitiva assistiu a audiências na Corte de Drogas (Drug Court) de

Miami-Dade.  A Corte  de  Miami-Dade,  que  começou  a  funcionar  em  1989,  foi  a

primeira do país e oferece aos usuários de drogas um programa de tratamento e

reabilitação como alternativa à condenação. No entanto, réus com histórico de crimes

violentos, que tenham sido presos por venda ou tráfico de drogas ou que tenham

mais de duas condenações prévias por outros crimes não podem entrar no programa.

O próprio réu é que opta por se inscrever no programa durante a audiência inicial na

Corte.  Ao longo de todo o  programa,  que dura no  mínimo 12 meses,  o  paciente

recebe supervisão intensiva  de  juízes  e especialistas.  Caso não cumpra  o que é

proposto,  o  processo  judicial  é  retomado  e  ele  pode  ser  condenado  por  uso  de

drogas. O programa já foi oferecido em mais de duas mil comunidades dos Estados

Unidos e milhares de pessoas obtiveram êxito.

17/12/2012 - Visita à Central de Flagrantes - Ceflag

A visita teve por objetivo verificar o funcionamento da Central de Flagrantes - Ceflag

-, com ênfase no atendimento a ser conferido pela unidade ao usuário de drogas e ao

microtraficante. Participaram do evento o Presidente da Comissão, Deputado Paulo

Lamac; a Diretora da Ceflag, Ana Roberta Grapiúna; Amaury Costa Inácio da Silva,

Superintendente  do  Centro  de  Referência  Estadual  de  Álcool  e  outras  Drogas;  e

Marcelo Mazala, Coordenador da Ceflag.

A Diretora da unidade fez, inicialmente, uma exposição acerca da organização e
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dos objetivos da Ceflag, respondendo a indagações e intervenções do Presidente da

Comissão.  Em seguida,  os  presentes circularam pelas dependências  do  local.  Ao

final, realizaram breve reunião, na qual foram discutidos alguns encaminhamentos,

entre os quais a possibilidade de uma visita ao Presídio Dutra Ladeira.

Foi  esclarecido à  Comissão,  entre outros  tópicos,  que a inauguração da Ceflag

ocorreu em 24/11/2012, devendo seu funcionamento efetivo e pleno ocorrer a partir

do dia 7/1/2013. A Ceflag está vinculada organicamente à Suapi, no âmbito da Seds,

e tem como incumbência despachar os flagrantes realizados na Região Metropolitana

de  Belo  Horizonte,com  exceção  dos  casos  de  homicídio,  dos  autores  de  delitos

confessos  e  dos  casos  decorrentes  da  aplicação  da  Lei  Maria  da  Penha.  Tem,

também, como função a colocação de equipamentos  relacionados  ao sistema de

monitoração eletrônica de presos.

A  Ceflag  concentra  em  suas  dependências  estrutura  de  trabalho  de  diversos

órgãos, entre os quais Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Defensoria

Pública, advogados cedidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, além de equipe

multidisciplinar  para  atendimento  ao  detido,  inclusive  com  sala  específica  para

atendimento psicológico e assistencial.

A Central recebe pessoas dos Ceresps existentes na Capital, onde é feita a primeira

triagem. Já na Ceflag, o conduzido passará por todas as etapas necessárias ao seu

encaminhamento, inclusive recebendo decisão judicial acerca do seu caso.

Foi, também, explicado o benefício do uso da monitoração eletrônica de presos,

como forma de minimização de custos e possibilidade de mais controle sobre o preso.

Enquanto um preso no sistema penitenciário custa mais de R$2.000,00 mensais para

o erário, o uso da tornozeleira eletrônica está em torno de R$190,00 por mês. Em

casos de presos com histórico de dependência química, o mecanismo permite um

acompanhamento próximo, permitindo ação imediata, e mesmo preventiva, por parte

do poder público.

Encerrando  a  visita,  o  Presidente  fez  breve  explanação  sobre  o  trabalho  da

Comissão e seus objetivos, agradecendo pela acolhida e aventando junto à Diretora

da Ceflag a possibilidade de ações conjuntas em problemas decorrentes do tráfico e

do uso de drogas.
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REUNIÕES NO INTERIOR DO ESTADO

A  Comissão  realizou  diversas  reuniões  no  interior  do  Estado  para  colher

informações  locais.  As  reuniões  foram  realizadas  nas  seguintes  cidades  e  datas:

Uberlândia  e  Uberaba,  em  25/5;  Ipatinga  e  Timóteo,  em  30/5;  Muriaé,  em  31/5;

Almenara, em 18/6; Pará de Minas, em 21/6; Montes Claros, em 25/6; Passos, em

9/7; Itajubá, em 10/8; Curvelo, em 25/10; e Coronel Fabriciano, em 30/11.

As  exposições  que  ocorreram  durante  as  reuniões  confirmaram  que  é  grave  o

problema  do  uso  de  “crack”,  álcool  e  outras  drogas  nessas  cidades.  A  seguir

destacaremos  os  principais  tópicos  das  questões  discutidas,  dos  relatos,  e  as

sugestões apresentadas.

25/5/2012 - 5ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Uberlândia

Na  manhã  do  dia  25/5/2012,  dando  início  ao  processo  de  interiorização  das

atividades desta Comissão Especial, foi realizada audiência pública em Uberlândia,

que contou com a presença dos Deputados Paulo Lamac, Presidente da Comissão,

Liza Prado e Tenente Lúcio, além dos seguintes convidados: José Pacífico Martins

Ferreira,  Secretário  Municipal  Antidrogas  e  de  Defesa  Social  de  Uberlândia  e

Delegado  licenciado  da  Polícia  Federal,  representando  o  Prefeito  de  Uberlândia;

Vereador Rosenvaldo Correia de Mendonça (Zazinho Mendonça),  representando o

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Uberlândia;  Lúcio  Flávio  de  Faria  e  Silva,

Promotor  de  Justiça  da  Defesa  da  Saúde  da  Comarca  de  Uberlândia;  Delegado

Eduardo Fernandes Pérez Leal, representando a Delegada Regional da Polícia Civil;

1º-Ten.  Thales  Bastos  Sampaio,  Chefe  do  Núcleo  de  Prevenção  Ativa  da  Polícia

Militar; Maria Abadia Guerra, Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial para

Tratamento  de  Álcool  e  outras  Drogas  -  Caps-ad  -,  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia - UFU -; Renato Borges Gularte, Conselheiro do Conselho Municipal de

Políticas  Públicas  sobre  Drogas;  Prof.  Claudinei  do  Nascimento,  biólogo  e

farmacologista,  coordenador  do  Centro Universitário do Triângulo;  Flávia  Maria da

Silva  Santana,  coordenadora  do  Conselho  Regional  de  Serviço  Social  de  Minas

Gerais, Seccional Uberlândia.

Ao longo da reunião, esses convidados e também vários participantes apontaram

os  principais  problemas  relacionados  ao  tema  e  apresentaram  propostas  para  o
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enfrentamento do “crack” e outras drogas em Uberlândia e região, conforme resumo a

seguir:

- relevância do investimento e da ênfase na prevenção, englobando principalmente

programas voltados para o público jovem, ações na área da saúde, uma atuação

interdisciplinar  e  o  envolvimento  das  famílias,  dos  cidadãos  de  modo  geral  e  de

diversos setores da sociedade;

- urgência da estruturação de uma Delegacia Especializada no Combate ao Tráfico

de Drogas na região do 9º Departamento da Polícia Civil (Uberlândia), bem como em

todas as regionais da Polícia Civil  em Minas Gerais, em face da atual sobrecarga

resultante do déficit de recursos humanos;

- necessidade de combate aos laboratórios clandestinos e ao tráfico de drogas;

- importância do aumento da carga tributária sobre álcool e tabaco, com destinação

para o fundo antidrogas;

- demanda pela implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu

-,  pela  ampliação  das  atividades  do  Caps-ad  e  pela  criação  de  leitos  para

desintoxicação no Município, uma vez que ele atende a outros em seu entorno;

-  precariedade,  inadequação  e  insuficiência  de  vagas  na  ala  de  psiquiatria  do

Hospital  das  Clínicas  da  UFU,  local  para  onde  são  encaminhadas  todas  as

internações  de  dependentes  químicos  em  crise  da  região  (Uberlândia  e  outras

localidades);

- problemas causados pela existência de comunidades terapêuticas irregulares e

contraponto  com  aquelas  competentes  e  sérias,  merecedoras  de  investimento,

suporte e treinamento especializado e capacitação em suas atividades;

-  superlotação  carcerária  decorrente  das  prisões  relacionadas  às  drogas,  e

importância  do  encaminhamento  de  usuários  para  o  tratamento,  ao  invés  do

encarceramento;

-  benefícios resultantes do conhecimento acerca dos problemas causados pelas

drogas e da persistência no tratamento de dependentes químicos.

25/5/2012 - 6ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Uberaba

Após a realização da audiência pública em Uberlândia, na manhã do dia 25/5/2012,

a Comissão partiu para Uberaba, onde, na tarde desse mesmo dia, realizou audiência



2888
____________________________________________________________________________

pública com a presença dos Deputados Paulo Lamac e Adelmo Carneiro Leão, além

dos  convidados  que  integraram  a  Mesa:  Maria  Cristina  Strama,  Diretora  do

Departamento  de  Atenção  Especializada  da  Prefeitura  Municipal  de  Uberaba,

representando o Prefeito de Uberaba e o Secretário Municipal de Saúde; Reginaldo

Lopes,  Deputado  Federal;  Padre  Manoel  Messias  da  Silva,  representando  o

Arcebispo  Metropolitano  de  Uberaba;  Vereador  José  Severino  Rosa,  da  Câmara

Municipal de Uberaba; Carlos Henrique Cotta D'Ângelo, Delegado de Polícia Federal

em Uberaba; Francisco Eduardo Gouvêa Motta, Delegado Regional de Polícia Civil

em Uberaba; Cap. PM Flávio Jackson Santiago, Chefe da Seção de Operações da

PMMG em Uberaba, representando o Comandante da 5ª Região da PMMG; Ten. PM

Carlos Eduardo da Silva, coordenador do Programa Educacional de Resistência às

Drogas -  Proerd -  em Uberaba,  representando o  Comandante  do 4º  Batalhão da

PMMG; Cap. BM Josias Soares de Freitas Júnior, do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais - CBMMG -, representando o Comandante do 8º Batalhão do CBMMG;

Ricardo Andrade Oliveira, Coordenador Nacional da Comunidade Nova Jerusalém;

Rubens Luiz Borges, Defensor Público da Comarca de Uberaba; Manoel Rodrigues

Neto, Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba.

Os  principais  aspectos  abordados  durante  a  audiência,  entre  progressos,

dificuldades e sugestões, podem ser resumidos nos seguintes pontos:

-  estratégias  e  propósitos  do  programa  do  governo  federal  “Crack,  é  Possível

Vencer”,  estruturado  a  partir  dos  eixos  prevenção,  tratamento  e  acolhimento,

reinserção ou requalificação e repressão;

- necessidade de se conceber um programa de prevenção ao uso de drogas e uma

rede de tratamento e acolhimento de dependentes químicos de alcance nacional;

- benefícios do Proerd, da Polícia Militar, presente em alguns Estados brasileiros,

inclusive Minas Gerais, com resultados bastante positivos na prevenção ao uso de

drogas junto a jovens;

- dificuldade do combate ao tráfico que ocorre nas fronteiras entre o Brasil e países

vizinhos produtores de drogas, dada a sua grande extensão;

- relevância do combate a todo o ciclo do tráfico de drogas, de modo a evitar que

apenas um traficante seja preso, sendo em seguida substituído por outro(s);
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-  importância  da  reinserção  social,  inclusive  no  mercado  de  trabalho,  para

dependentes químicos em recuperação ou já recuperados;

-  necessidade  de  suporte  comunitário  e  multidisciplinar  -  medicamentoso,

psicológico e espiritual - ao usuário de drogas e seus familiares;

-  projetos  de  lei  voltados  para  aumento  da  tributação  sobre  cigarro  e  bebidas

alcoólicas e para mudança do prazo do leilão de bens adquiridos de maneira ilícita

com recursos oriundos do tráfico;

- necessidade de se atentar para o consumo do álcool como dependência química e

como possível caminho para o uso de drogas ilícitas;

- sobrecarga do Judiciário mineiro com procedimentos onerosos e pouco eficazes

no que toca à abordagem e à solução do problema junto a usuários de drogas;

- demanda pela estruturação imediata de uma clínica especializada no tratamento

de usuários de “crack” no Município;

- situação crítica do pátio da Polícia Federal de Uberaba, com mais de 100 veículos

passíveis de serem leiloados mas em deterioração por falta de meios e de agilidade

para a realização dos leilões;

- déficit de pessoal, de recursos, de condições e de capacitação da Polícia Civil na

região para as atividades de combate ao tráfico e ao uso de drogas;

-  elevado número de atendimentos em 2012, pela PMMG na região,  relativos a

Relatórios de Eventos de Defesa Social - Reds - relacionados ao tráfico e ao uso de

drogas;

- necessidade de se estabelecer uma rede de comunicação entre as Polícias Militar,

Civil e Federal e a estrutura do sistema de assistência social no combate ao uso e ao

tráfico de drogas;

- demanda pela estruturação adequada das comunidades terapêuticas do Estado

que  desenvolvem  trabalho  qualificado  na  rede  complementar  de  suporte  aos

dependentes químicos, inclusive usuários de álcool;

- início e relevância das atividades do Consultório de Rua em Uberaba, que fará

mapeamento buscando conhecer  o perfil  dos dependentes e,  a partir  daí,  definirá

abordagens para o seu tratamento;

- inclusão, pelo Estado, de Uberaba como um dos nove Municípios mineiros que
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contam com rede estruturada para tratamento ao usuário de drogas;

- objetivos do programa Família sem Drogas, da PMMG de Uberaba, uma inovação

que visa instrumentar diversos segmentos, inclusive voluntários, na abordagem ao

usuário de drogas por meio da educação à distância;

- importância de programas de prevenção junto a crianças e jovens, a exemplo do

Jovens Construindo a Cidadania, da PMMG, e projetos Golfinho e Bombeiro Mirim, do

CBMMG.

30/5/2012 - 7ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Ipatinga

Além do Deputado Paulo Lamac, estiveram presentes na audiência pública: Maria

Cristina  de  Oliveira  Abrantes,  referência  técnica  em  saúde  mental  da  Clínica

Psicossocial - Clips -  e Coordenadora Municipal de Saúde Mental;  Cemário Jesus

Campos de Souza, Secretário Municipal de Assistência Social; Maria Lúcia Valadão,

Presidente do Núcleo  Assistencial  Eclético Maria da Cruz;  Leandro Catarina  Leal,

Presidente da Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço; Padre Geraldo Ildeo

Franco,  da  Paróquia  Sagrado  Coração  de  Jesus;  Alexsander  Esteves  Palmeira,

Delegado Regional  da Polícia Civil;  Cap.  César  Freitas da Silva,  representando o

Ten.-Cel.  Francisco  Assis  de  Oliveira,  Comandante  do 14º  Batalhão da PMMG; e

Luciano Júnior Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Municipal Antidrogas - Comad.

Os principais pontos discutidos durante a reunião foram:

-  Insuficiência  de  serviços  assistenciais  destinados  ao  dependente  químico.  A

solução para esse problema já está encaminhada com a pactuação na Comissão

Intergestores Bipartite - CIB - para a criação de uma Unidade de Acolhimento Adulto,

uma Unidade de Acolhimento Infantil, um Caps-ad III; um Caps-i (infanto-juvenil) e 11

leitos em hospitais-gerais, com recursos do Ministério da Saúde, para incrementar as

ações de atenção ao dependente químico desenvolvidas pelo Caps-ad de Ipatinga

(Clínica Psicossocial - Clips) e pelas equipes de referência nas unidades básicas de

saúde para atendimento ao usuário de “crack”, álcool e outras drogas;

- Difusão de comunidades terapêuticas na região;

- Criação do I Fórum Intersetorial sobre Álcool e Outras Drogas, com a participação

de representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, das entidades de assistência ao

dependente  químico,  do  poder  público  e  da  sociedade  civil,  com  o  objetivo  de
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constituir a política municipal sobre drogas;

-  Construção  de  uma clínica  para  recuperação  de  dependentes  químicos,  com

capacidade para atender até 200 pessoas.

Foram apresentadas as seguintes sugestões para o enfrentamento do “crack”:

- Luciano Oliveira, Vice-Presidente do Comad - formar comissões municipais para a

implementação de políticas públicas sobre drogas no Município que tratem de temas

como  prevenção/redução  do  consumo,  tratamento/reinserção  do  dependente

químico,  fiscalização/repressão,  pesquisa  estatística;  aumentar  investimentos  em

pesquisas para coleta de dados balizadores para o enfrentamento do álcool, que, em

muitos casos, é “porta de acesso” ao “crack”; e apoiar a implementação de Conselhos

nos Municípios da região;

- Sâmia Alves - criar o Projeto Rádio Juventude nas escolas, com palestras, cursos,

oficinas sobre prevenção e combate às drogas dirigidas a crianças e adolescentes;

-  Rodrigo  Manhães,  Delegado  da  Polícia  Civil  de  Ipatinga  -  criar  um  núcleo

interdisciplinar (com psicólogo, assistente social e psicopedagogo) para acompanhar

o adolescente que é liberado pela Polícia, após apreensão por tráfico de drogas. A

medida diminuiria o índice de reincidência dos atos infracionais cometidos, uma vez

que a equipe poderia realizar a reinserção do adolescente na escola e promover o

acompanhamento familiar, entre outras ações;

-  Elvinho Pascoal,  Vereador  do  Município  de  Ipaba -  diminuir  a  burocracia  dos

requisitos  do Ministério  da  Saúde para implementação de Caps nos Municípios e

aumentar repasses de verba para as entidades filantrópicas.

30/5/2012 - 8ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Timóteo

Além  do  Deputado  Paulo  Lamac,  estiveram  presentes  na  audiência  pública:

Vereador  Douglas  Willkys  Alves  de  Oliveira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Timóteo, Vereadora Virginia Scarpatti e Vereadores Wanderley Nobre, Willian Salim

Costa, José Vespasiano Cassimiro, José Constantino Coronel, Keisson Drumond, da

Câmara Municipal de Timóteo; Vereador  Marcos da Luz,  da Câmara Municipal  de

Coronel Fabriciano;  Patrícia Dias Silva,  Secretária Municipal  Assistência Social  de

Timóteo; Padre Sérgio Henrique, da Paróquia São Sebastião; Marconi José Freitas da

Nóbrega,  Presidente  da  Comunidade  Terapêutica  Projeto  Vida;  Alfredo  Peri,
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psicopedagogo  da  Comunidade  Terapêutica  Monte  Sinai;  José  Pedro  de  Souza,

Gerente-Geral da Associação Clínica de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras -

Clirec;  Weliton  Inácio  da  Silva,  Presidente  do  Conselho  Municipal  Antidrogas  de

Timóteo; Nádja Maria Fernandes, Defensora Pública; Cabo Clístenes Silvestre Alves,

representando o  Cap.  Sérgio  Renato,  Comandante  da  85ª  Companhia  de  Polícia

Militar;  Simone  Costa  Klein,  terapeuta  ocupacional  da  Comunidade  Terapêutica

Esperança, representado o Coordenador da mesma comunidade, André Vargas Diniz;

Luciano Júnior Oliveira, da Coordenação Metropolitana Vale do Aço; Ricardo Megre

Álvares da Silva, Gerente de Atenção Básica da Prefeitura de Timóteo, representando

Fabiano Moreira da Silva, Secretário Municipal de Saúde.

Durante  a  reunião,  foram  apresentadas  as  seguintes  sugestões  para  o

enfrentamento do "crack" em nível regional e estadual:

- Vereador Willian Salim Costa - evitar a entrada das drogas nos Municípios por

meio da fiscalização efetiva realizada pela polícia;

-  Vereador  José  Vespasiano  Cassimiro  -  realizar  campanhas  educativas  nas

escolas de todos os níveis; intensificar a política do primeiro emprego e promover o

esporte coletivo;

-  Valéria  Melo  -  aumentar  o  número  de  vagas  sociais  para  reabilitação  de

dependentes químicos no Município de Timóteo; ampliar o número de funcionários no

Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  -  Cras  -  e  no  Centro  de  Referência

Especializado de Assistência Social - Creas;

-  Vanete  -  fiscalizar  as  entidades  que  prestam  atendimento  aos  dependentes

químicos;

- Márcio Gomes - implementar a escola de tempo integral, em especial no ensino

infantil;

-  Luciano  Júnior  Oliveira  -  alinhar  as  políticas  públicas  em  nível  regional  e

implementar  Conselho  Municipal  Antidrogas  -  Comad -  nos  Municípios  onde eles

ainda não existem;

-  Marconi  José  Freitas  da  Nóbrega  -  diminuir  a  burocracia  dos  trâmites  para

concessão de recursos governamentais para custeio das comunidades terapêuticas;

-  Vereador  Keisson Drumond -  aumentar o efetivo policial  em Timóteo; oferecer
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capacitação técnica para as entidades que trabalham com usuários de “crack”; criar

um selo para qualificar as entidades de atendimento a dependentes químicos e as

empresas  que  oferecem  oportunidades  de  emprego  para  os  dependentes  em

recuperação; criar programa de erradicação das drogas, como o Proerd, dirigido às

famílias; criar dotação orçamentária para financiar políticas públicas de enfrentamento

do "crack"; criação de um conselho de dependentes em recuperação; instituir plantão

de 24 horas da Polícia Civil no Município de Timóteo; realizar campanhas educativas

contra o uso de drogas, com depoimentos e apoio das comunidades terapêuticas;

criar programa de conscientização das famílias para diminuição do preconceito contra

os dependentes químicos; fortalecer o Programa Aliança pela Vida; criar políticas de

geração de emprego para jovens de 14 a 18 anos; vedar a exigência de certidão

negativa  de  antecedentes  criminais  para  admissão  do  dependente  químico  em

empresas;

- André - criar Núcleo de Apoio ao Toxicômano e Alcoólatra - Nata -, para triagem e

encaminhamento dos dependentes químicos para internação.

31/5/2012 - 9ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Muriaé

Estiveram presentes os Deputados Paulo Lamac,  Presidente desta Comissão, e

Doutor  Wilson  Batista,  além  dos  convidados:  Cloves  Eduardo  Benevides,

Subsecretário  de  Estado  de  Políticas  sobre  Drogas;  Sinésio  Pereira  de  Melo,

Vereador de Muriaé; Carlos Eduardo de Oliveira, Defensor Público da Comarca de

Muriaé; Alexandre de Assis Moreira, assessor, representando o Juiz da Vara Criminal

da Comarca de Muriaé; Ten.-Cel. Rodrigues, Comandante do 47º Batalhão da Polícia

Militar;  Sgt.  Ronaldo  Sérgio  de  Souza,  Coordenador  do  Proerd  em  Muriaé;  Sgt.

Fabiano Antônio e Silva, Diretor da Comunidade Terapêutica Elohim e Presidente do

Conselho Municipal Antidrogas de Muriaé; Patrick de Araújo Silva, Conselheiro da 36ª

Subseção  da  OAB,  representando  o  Presidente;  Gustavo  Ferreira  de  Oliveira,

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Muriaé; Otávio de Assis dos Santos,

Presidente da Comunidade Terapêutica El Shaday; Volney Rosa da Silva, Presidente

do Comsep/Muriaé; Rosa de Fátima Dutra, assistente social do Projeto Elohim; Cap.

Denio Sebastião Martins de Carvalho, Chefe de Recursos Humanos do 47º Batalhão

da Polícia Militar.
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Os principais pontos discutidos durante a reunião foram:

- Aumento da criminalidade na região, que teria voltado aos níveis de 2003-2004.

-  Dados  estatísticos  sobre  o  fenômeno  do  “crack”  e  necessidade  de  mudar  a

abordagem do enfrentamento ao problema, como condição de êxito.

- Deficiências nas políticas públicas e urgência de seu redesenho.

-  Os cinco eixos para o combate às drogas -  prevenção, tratamento, reinserção

social,  repressão  qualificada  e  financiamento  público  -,  suas  características  e

complementaridade.

- Necessidade de investimentos maciços na prevenção, para atacar o tráfico e o

vício na sua origem, com abordagem especial para as questões sociais, programas

de conscientização dirigidos às famílias e atenção aos adolescentes nas escolas.

- Priorização das políticas sociais.

- Vantagens da organização em rede para o combate às drogas e melhorias na

prevenção primária.

-  Montagem  de  cooperativas  para  assimilação  e  valorização  do  trabalho

desenvolvido por pessoas em situação de pós-tratamento.

- Punição do “microtráfico” com penas alternativas.

- Instituição de tribunais exclusivos para julgar os casos de tráfico e uso de drogas

ilícitas.

- Endurecimento penal "versus" eliminação da morosidade da Justiça com vistas à

diminuição da impunidade.

Durante a reunião, foram apresentadas as seguintes sugestões específicas para

Muriaé:

- Viabilizar exames toxicológicos em pessoas apreendidas.

- Criar um Caps-ad.

- Instaurar cursos profissionalizantes para jovens.

- Ampliar o número de escolas funcionando em regime de tempo integral.

- Garantir um Centro Socioeducativo.

- Instituir a 2ª Vara Criminal na Comarca.

- Implantar o projeto Olho Vivo no Centro da cidade.

- Descentralizar a Polícia Federal, com uma unidade no Município.
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-  Agilizar  procedimentos  para  regulamentar  as  cinco  comunidades  terapêuticas

locais, liberar recursos necessários ao seu funcionamento, garantir salário para seus

funcionários e oferecer cursos preparatórios para seus monitores.

18/6/2012 - 11ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Almenara

Além do Deputado Tadeu Martins Leite,  estiveram presentes na reunião: Cloves

Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado

de  Defesa  Social;  Lucilene  Ramalho,  Secretária  Municipal  de  Assistência  Social,

representando Fabiany Ferraz Gil Figueiredo, Prefeita de Almenara; Vereador Ailton

Ferreira  de  Oliveira,  Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Almenara,

representando  o  Vereador  Reinaldo  Souza  Rocha,  Presidente;  Ten.-Cel.  Romildo

Scheffer,  Comandante  do  44º  Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  em

Almenara;  Iara  de  Fátima  Luiz  Gomes,  Delegada  Regional  de  Polícia  Civil  de

Almenara; Padre David Moreira, Assessor Diocesano da Pastoral da Sobriedade de

Almenara;  Sgt.  Marcos  Silva,  Presidente  do  Conselho  Municipal  Antidrogas  em

Almenara; Júlio Mares, médico psiquiatra; Uaydam Rajab Bassul, Defensor Público; e

Manoel Francisco Alves Silva, médico.

Durante  a  reunião,  foram  apresentadas  as  seguintes  sugestões  para  o

enfrentamento do “crack”:

- Articular uma rede de cuidados ao dependente químico e sua família que não se

restrinja a cuidados relativos à saúde;

- Capacitar os profissionais que atuam na rede de saúde e de assistência social

para o atendimento de dependentes;

- Estruturar a atuação de enfrentamento às drogas em três eixos;

- policial, com ações de inteligência para mapear a venda de drogas, capacitar as

forças policiais e controlar a movimentação financeira de traficantes;

- saúde, com capacitação dos profissionais da rede, melhoria da porta de entrada

do sistema de saúde e criação do agente social;

-  social,  com melhoria do espaço das escolas ou criação de espaços em áreas

vulneráveis para prática de esportes, leitura e outras ações de lazer;

- Tornar a escola um local de permanente disseminação de informações sobre as

drogas, estimulando a adesão dos alunos;
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- Promover a vigilância permanente dos alunos por parte das escolas, oferecendo

treinamento a seus funcionários;

- Fornecimento de “kit” de uniforme escolar, possibilitando, assim, a obrigatoriedade

do uso do uniforme estudantil e a vigilância da escola.

21/6/2012 - 12ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Pará de Minas

Requerida  pelo  Deputado  Antônio  Júlio,  a  reunião  teve  por  objetivo  discutir  o

avanço do consumo de “crack” na região de Pará de Minas, bem como as ações do

poder público e da iniciativa privada para o seu enfrentamento.

Participaram da reunião os Deputados Paulo Lamac e Antônio Júlio,  e,  ainda, o

Vereador  Marcílio Magela de Souza, Presidente da Câmara Municipal  de Pará de

Minas; José Walter Nogueira Soares, Defensor Público, Coordenador da Defensoria

Pública  da  Comarca de Pará  de Minas;  o  Sgt.  PM Wagner  Aparecido Romualdo,

instrutor do Proerd em Pará de Minas; Délio Alves, assessor político do Deputado

Inácio Franco; o Padre Adriano José de Oliveira, Diretor-Geral da Faculdade de Pará

de Minas - Fapam -; Maria Amália Arruda Campos Santos, Secretária Municipal de

Saúde  de  Pará  de  Minas;  Maria  Angélica  Varela  Franco  de  Oliveira,  Secretária

Municipal  de  Assistência  Social  de  Pará  de  Minas;  a  Delegada  Eliete  Maria  de

Carvalho, da 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Pará de Minas; Paulo Felipe de

Vasconcelos Marinho, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública -

Consep  -  de  Pará  de  Minas;  Ronaldo  Galvão,  professor  do  curso  de  Direito  da

Faculdade de Pará de Minas; Eugenio Mansur,  Vice-Prefeito de Pará de Minas; e

Marcelo Xavier Assunção e Silva.

Os principais pontos discutidos durante a reunião foram os seguintes:

- a necessidade de se trabalhar conjuntamente as várias questões ligadas ao tráfico

e ao uso de drogas, especialmente a prevenção, a repressão e a reinserção social do

dependente químico;

- o papel da família e da sociedade na prevenção;

- a necessidade de parcerias entre Estado e sociedade;

- a importância da intersetorialidade nas políticas públicas relativas ao tema;

-  o papel  que vem sendo desempenhado por  comunidades terapêuticas do tipo

“fazendinha”;
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- a adequação das penas hoje existentes para casos de tráfico de entorpecentes e

a necessidade de o Judiciário impor  penas patrimonialmente mais duras sobre os

grandes traficantes;

- a necessidade de mais investimento público para o combate ao tráfico e ao uso de

drogas, a envolver todos os setores do poder público que trabalham com o problema.

A reunião transcorreu, em síntese ,da seguinte forma:

Deputado Paulo Lamac - apresentou uma contextualização do tema e enfatizou que

a atuação da Comissão tem se pautado por cinco eixos principais: a prevenção, o

tratamento, a reinserção social, a repressão qualificada e o financiamento.

Deputado Antônio Júlio - explanou sobre a questão das drogas, recordando que o

“crack” e outras drogas estão por toda a sociedade e não somente o poder público

deve cuidar desse problema, mas cabe à sociedade civil um importante espaço de

atuação. O parlamentar lembrou que a situação é preocupante no Município de Pará

de Minas, inclusive na zona rural, e que falta ação dos governos federal e estadual.

Para ele, a mobilização da sociedade é fundamental para uma ação governamental

mais  efetiva.  Acrescentou,  ainda,  que  na  área  de  segurança  pública  faltam

investimentos, estrutura e pessoal,  ficando as polícias  sacrificadas, a trabalhar  no

limite de suas possibilidades. O Deputado apontou como exemplo de ação social a

ser seguido o da chamada “fazendinha”, que tem cuidado de toxicodependentes.

Padre Adriano José de Oliveira, Diretor-Geral da Fapam - corroborou o que havia

sido dito pelo Deputado Antônio Júlio, salientando que todos conhecem alguém em

situação de dependência de drogas. Segundo ele, sua condição de clérigo aproxima-

o ainda mais do problema, porque as próprias pessoas e seus familiares o procuram

em busca de orientação. O educador afirmou, também, a necessidade de o espaço

acadêmico tratar do assunto,  produzindo conhecimento relevante  e estimulando a

reflexão sobre o tema. Além disso, consignou a necessidade de iniciativas concretas

para se combater o problema das drogas.

Vereador Marcílio Magela de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Pará de

Minas - defendeu a adoção de penas mais duras, inciativa que, a seu ver, poderia

partir  das  câmaras  municipais,  junto  com  parlamentares  estaduais  e  federais.

Recordou, em seguida, que “com o 'crack', as pessoas perdem o amor a si próprias,
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não conseguem mais trabalhar”. Encerrou deixando aberta pergunta aos Deputados

presentes: “será que não podemos colaborar para que as leis possam mudar?”.

Defensor Público José Walter Nogueira Soares - explicou que a pena para tráfico de

drogas não é pequena hoje, já que a previsão é de 5 a 15 anos de prisão, com

possibilidade  de  aumento,  dependendo  das  circunstâncias  em  que  o  crime  é

praticado. O Defensor afirmou que a questão não passa pelo agravamento de penas,

e citou estudos criminais e científicos segundo os quais o que inibe a prática de um

crime não é o tamanho das penas, mas a certeza de uma justiça criminal efetiva. A

solução,  segundo seu juízo,  passa pelo  combate  ao  grande traficante,  ao grande

distribuidor de drogas, e àquele que se utiliza do sistema financeiro para esconder

valores  arrecadados  com  o  tráfico.  O  Defensor  ressaltou  a  importância  da

diferenciação entre traficante e usuário-traficante, assim como de tratar as causas

que levam uma pessoa a se viciar em drogas. Finalizando, avalizou os cinco pontos

que  o  Deputado  Paulo  Lamac  apresentou,  e  defendeu,  adicionalmente,  mais

investimentos em educação e em ações como o Proerd.

Sgt.  PM  Wagner  Aparecido  Romualdo  -  explicou  o  funcionamento  e  o  caráter

preventivo do Proerd. Lembrou, também, que o uso de drogas hoje abrange todos os

segmentos sociais e que, em grande medida, esse problema decorre das mudanças

no papel da mulher e na estrutura familiar na sociedade contemporânea.

Secretária Maria Amália Arruda Campos Santos -  reiterou a dimensão assumida

pela questão das drogas na sociedade atual, apontando, também, para os problemas

decorrentes da desestruturação da família e para a dificuldade de reinserção social

da pessoa que passa por tratamento e abandona o uso de entorpecentes.

Secretária Maria Angélica Varela Franco de Oliveira - esclareceu que no Município

de Pará de Minas, por meio do Creas, o setor de assistência social tem trabalhado

para tratar, reintegrar e tentar a reinserção dos usuários de drogas no mercado e a

volta às suas famílias. Para ela, o maior problema é a desagregação familiar, o que

demanda uma ação governamental intersetorial. A Secretária explicou que o Creas de

Pará de Minas estava com 29 adolescentes infratores, encaminhados pelo Judiciário,

os quais são encaminhados para cursos profissionalizantes. Finalizando, enfatizou o

vínculo da questão com a assistência social e a necessidade de intersetorialidade de
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políticas públicas voltadas para o combate ao problema das drogas.

Delegada Eliete Maria de Carvalho - disse que cabe à Polícia Civil a repressão e o

combate  ao  tráfico  de  drogas,  trabalho  que  precisa  ser  qualificado,  e  que  deve

começar  com  ações  de  inteligência,  além  de  tecnologia,  equipamentos  e  mais

investimentos no setor. Enfatizou, enfim, a importância de parcerias entre os poder

público e a sociedade civil, citando exemplos virtuosos dos quais participou.

Paulo Felipe de Vasconcelos Marinho, do Consep de Pará de Minas - observou que

a  entidade  por  ele  presidida  faz,  sistematicamente,  o  papel  do  Estado,  a  suprir

omissões estatais em todos os aspectos, desde a falta de papel para computadores

até a aquisição de veículos e coletes à prova de balas. Ele sustentou seu ponto de

vista com relatos de casos e, assinalando o caráter epidêmico do tráfico e uso de

drogas, atestou a importância de programas como o Proerd para a formação das

novas gerações.

Prof. Ronaldo Galvão, do curso de direito da Fapam - afirmou que a legislação atual

é adequada, não havendo necessidade de grandes mudanças. Segundo o jurista, “a

legislação é pesada: são 15 anos de pena para traficantes e, para financiadores do

tráfico, 20”. A lei penal, em sua opinião, atende ao clamor social, mas se, de um lado,

a  legislação  é  inteligente,  de  outro,  falta  aplicação  pelo  Poder  Judiciário.  Para  o

pesquisador, as decisões judiciais deveriam imputar dores financeiras aos grandes

traficantes, com expropriação de patrimônio tanto do usuário quanto do traficante, a

fim de desestruturar a organização do tráfico. Encareceu, também, a necessidade de

investimentos em prevenção, expondo para a sociedade que “o 'crack' mata, e mata

rápido”, bem como a importância da repressão qualificada e da reinserção social que,

segundo ele, encontra dados favoráveis no mercado da região.

Délio  Alves,  assessor  do  Deputado  Inácio  Franco  -  apontou  a  relevância  dos

trabalhos da Comissão, que aparecem como alternativa importante e séria, ajudando

a  trazer  mais  tranquilidade  para  a  vida  social.  Na  mesma  linha,  o  Vice-Prefeito

Eugenio Mansur parabenizou a Assembleia pela criação desta comissão, afirmando

sua crença em um trabalho conjunto para amenizar o problema.

Marcelo  Xavier  Assunção  e  Silva  -  deu  testemunho  de  sua  experiência  como

dependente de álcool e drogas. Foi dependente de álcool e de drogas durante 15
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anos,  inclusive  de  “crack”,  durante  seis  anos.  Sua  recuperação  ocorreu  em  uma

“fazendinha”.  Em  relato  rico  pela  densidade  da  experiência,  o  expositor  detalhou

aspectos relevantes da toxicodependência.

Na  fase  de  debates,  Geraldo  Magela  Medina  indagou  dos  parlamentares  e

convidados  sobre  alternativas  possíveis  no  âmbito  da  atuação  estatal  e  da

mobilização social. Maria Angélica Martins da Silva expôs o funcionamento do projeto

social  Amor  Exigente,  que  trabalha  a  prevenção  ao  uso  de  drogas.  Ana  Maria

Guimarães Gaudioso, escrivã da Polícia Civil, afirmou que “continuar combatendo o

tráfico de drogas é enxugar gelo, é remediar, e não prevenir. A solução do problema é

a educação”. Walfrido Ribeiro, do Instituto Integrar Vidas, indagou acerca da relação

entre consumo de álcool e de outras drogas. Geraldo Lúcio de Souza, ex-Delegado

da Polícia Civil, pediu esclarecimentos sobre a posição do Poder Judiciário a respeito

do confisco e da perda de bens dos traficantes mediante decisão judicial.  Houve,

ainda, intervenções de inúmeros estudantes presentes no local.

O Vice-Prefeito de Pará de Minas defendeu mais investimentos em “fazendinhas”; a

Delegada Eliete Maria de Carvalho pediu incremento no trabalho policial de produção

e gestão da informação; e o Sgt.  Wagner Romualdo apresentou dados relativos a

crimes envolvendo drogas na região, além de descrever aspectos físicos e sociais do

uso de entorpecentes.

Por fim, foram discutidas questões como a distinção entre internação voluntária e

compulsória,  que ocorre por  determinação judicial  ou por  determinação médica;  a

eficácia do serviço de disque-denúncia; e a forma de funcionamento e financiamento

de uma fazenda de recuperação de toxicodependentes.

25/6/2012 - 13ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Montes Claros

Além  dos  Deputados  Paulo  Lamac,  Tadeu  Martins  Leite  e  Carlos  Pimenta,

estiveram  presentes:  Vereador  Valcir  Soares  da  Silva,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Montes Claros; Ten.-Cel. Geraldo Brasileiro de Sales Filho, Comandante

do 10º Batalhão de Polícia Militar, representando o Cel. Franklin de Paula Silveira,

Comandante da 11ª Região de Polícia Militar; Aluízio Mesquita, Delegado Chefe do

11º Departamento de Polícia Civil em Montes Claros; Geraldo Edson Souza Guerra,

Secretário  Municipal  de  Saúde  de  Montes  Claros;  João  Walter  de  Godoy  Maia,
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Presidente  de Honra do  Conselho  Municipal  Antidrogas de Montes  Claros;  Eliane

Silva Gonçalves, Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de

Álcool  e  outras  Drogas  de  Montes  Claros;  Antônio  Augusto  Coelho  Tavares,

Presidente  do  Conselho  Maçônico  de  Segurança  Pública  de  Montes  Claros;  Frei

Valdomiro  Soares  Machado,  ´Presidente  da  Associação  Cristã  Banco  da

Solidariedade de Montes Claros;  e Liliana Soares Martins Fonseca, Coordenadora

Local da Defensoria Pública de Montes Claros.

Foram apresentadas as seguintes sugestões para o enfrentamento do “crack”:

- Implantar Caps-ad III no Município de Montes Claros.

- Aumentar a fiscalização nas rodovias para reprimir o tráfico de drogas.

- Implementar ações de prevenção do uso de drogas dirigidas às famílias.

- Universalizar o programa “Escola em Tempo Integral” nas escolas municipais e

estaduais em área de risco.

- Investir em equipamentos públicos destinados a crianças e jovens.

- Regularizar as atividades dos estabelecimentos que vendem artigos de segunda

mão para que não adquiram materiais furtados ou roubados por usuários de drogas.

- Investir em pesquisas e estudos sobre o “crack”.

- Ampliar o financiamento das comunidades terapêuticas.

9/7/2012 - 16ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Passos

A reunião teve a finalidade de debater o enfrentamento do “crack” na região de

Passos.  Além  do  Deputado  Paulo  Lamac,  estiveram  presentes  os  seguintes

convidados: Andrea Curtolo Martins, supervisora do Caps-ad no Município de Passos,

representando José Hernani  Silveira,  Prefeito  Municipal  de  Passos;  Éder  da Silva

Capute, Promotor de Justiça e Diretor da Secretaria das Promotorias de Justiça da

Comarca de  Passos;  Ten.-Cel.  Ronaldo  Rezende  dos  Anjos,  Comandante  do  12º

Batalhão de Polícia Militar de Passos; Thiago Gomes Ribeiro, Delegado da Polícia

Civil,  representando Carlos Alves Francisco, Delegado Regional da Polícia Civil de

Passos; José Carlos de Faria,  Presidente da Associação Comunidade Terapêutica

Sagrada  Família;  Cloves  Eduardo  Benevides,  Subsecretário  de  Políticas  sobre

Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social; Pastor Wellington, Presidente da

Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas Evangélicas; Paulo de Mello e
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Souza,  Presidente  do  Conselho  Comunitário  de  Segurança Pública  de  Passos;  e

Carlos Alberto Thomazelli Penha, Defensor Público.

Ao  longo  da  reunião,  participantes  e  convidados  apresentaram  as  seguintes

propostas para o enfrentamento do “crack” e outras drogas no Município de Passos e

região:

-  fortalecer  os  mecanismos  existentes  (Caps,  comunidades  terapêuticas,  entre

outros);

- promover ações educacionais para prevenir o consumo;

-  instituir  fórum  permanente  e  integrado  para  discussão  das  ações  nas  mais

variadas  áreas  (saúde,  assistência,  segurança  pública,  educação,  etc.),  a  fim  de

buscar soluções institucionais para os mesmos problemas encontrados na família e

na comunidade;

- garantir orçamento público para financiar ações para a prevenção do problema em

crianças;

- intensificar as ações de repreensão ao tráfico de drogas, tendo em vista que a

maior parte das drogas consumidas na região provém do Estado de São Paulo;

- promover o diálogo entre os Municípios da região, com o propósito de compartilhar

ações e responsabilidades para o enfrentamento da droga na região.

10/8/2012 - 18ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Itajubá

A reunião teve por objetivo debater políticas públicas de prevenção e combate ao

uso de drogas em Itajubá e região. Além dos Deputados Paulo Lamac, Presidente da

Comissão, e Ulysses Gomes, a reunião contou com as seguintes presenças: Antônio

Raimundo Santi, Presidente da Câmara Municipal de Itajubá; Selmo Sila de Souza,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itajubá; Ronaldo Guilherme Vitelli

Viana,  Superintendente Técnico da Comunidade Terapêutica Terra da Sobriedade;

Beatriz Monroe de Souza, Coordenadora da Regional Sul da Defensoria Pública do

Estado; Jacqueline Carneiro Roque Peyrer, Coordenadora do Núcleo de Defesa da

Mulher em Situação de Violência Doméstica da Defensoria Pública do Estado em

Itajubá; Alexandre Valentim Boari de Souza, Delegado Especializado no Combate ao

Tráfico  de  Drogas  da  Delegacia  de  Furtos,  Roubos  e  Entorpecentes  de  Itajubá;

Marcos Pereira de Paula, Coordenador do Programa Educacional de Resistência às
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Drogas do 56º BPM; Remy de Andrade Filho, Presidente da Associação Comercial,

Industrial  e  Empresarial  de  Itajubá;  Ilda  Franciscato  Stephan,  Coordenadora  da

Regional Pouso Alegre da Federação do Amor Exigente; Paulo Henrique Mariosa,

Defensor Público; e Luiz Fernando Rennó Matos, Juiz de Direito do Juizado Especial

Criminal de Itajubá.

Os  principais  aspectos  abordados  durante  a  audiência,  entre  progressos,

dificuldades e sugestões, podem ser resumidos nos seguintes pontos:

-  Dificuldade no deferimento de medidas judiciais de internação compulsória em

virtude  da  inexistência  de  convênios  entre  o  Município  de  Itajubá  e  clínicas

especializadas, o que acarreta escassez de vagas nessas clínicas.

- Necessidade de realização de convênios com os Municípios da região de Itajubá,

com o Estado e com a União, como meio de garantir a efetividade das medidas de

internação compulsória de dependentes químicos por ordem judicial.

- Dificuldade de aplicação de medidas judiciais repressivas aos usuários de drogas

e dependentes químicos, em face da inexistência de programa de recuperação de

usuários de drogas na Comarca de Itajubá, o que faz com que a atuação do Poder

Judiciário na repressão ao delito de uso e porte de drogas redunde unicamente em

advertência ao acusado.

-  Necessidade  de  que  a  sociedade  civil  e  os  representantes  dos  Poderes

constituídos  em  Itajubá  se  organizem  e  se  mobilizem  para  que  se  desenvolvam

programas de tratamento de usuários de drogas.

- Necessidade de ressocialização dos presos como meio de mantê-los longe das

drogas.

- Efetividade do trabalho desenvolvido nas áreas de maior vulnerabilidade social do

Município de Itajubá, para prevenir o uso de drogas pelos adolescentes por meio da

prática de esportes.

- Premência da internação judicial compulsória nos casos em que o dependente

químico  tem  sua  capacidade  de  discernimento  temporariamente  reduzida.  Essa

internação compulsória não tem caráter punitivo, e sim terapêutico, e é precedida de

laudo  médico  que  ateste  sua  necessidade,  uma  vez  a  questão  da  dependência

química das drogas é problema de saúde pública.
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- Conexão existente entre a grande maioria dos crimes patrimoniais em Itajubá e o

uso e o tráfico de drogas.

- Lançamento do plano nacional de enfrentamento ao “crack” pelo governo federal,

ao qual o Estado de Minas Gerais já aderiu.

- Necessidade de atuação conjunta entre o Município de Itajubá e a sociedade civil

organizada para que o combate ao uso de drogas seja efetivo, com protagonismo do

Poder  Executivo  como  gestor  dessas  ações,  cujas  atividades  devem  ser

desenvolvidas  sob  a  vertente  da  prevenção,  assistência  e  reinserção  dos

dependentes químicos e visar ao aprimoramento dos serviços na rede de atenção em

Itajubá.

-  Importância  do  investimento  público  na  prevenção  ao  uso  de  drogas,  que

redundará na economia de recursos públicos em gastos com repressão judicial  e

policial aos usuários e traficantes, com urgências médicas e com outras ocorrências

policiais.

-  Atuação  do  Poder  Executivo  municipal  no  combate  às  drogas:  na  área  da

assistência social, por meio da criação de Cras e Creas; no campo da saúde, pela

criação de Caps-ad e Caps-ad III, que permite a internação rápida, de até 72 horas,

para  desintoxicação  do  paciente,  e  pela  criação  de  centros  de  convivência  de

crianças,  adolescentes  e  adultos.  Além disso,  organização do conselho  municipal

antidrogas e dos Consultórios de Rua, que abordam pessoas nas ruas para iniciar o

tratamento de recuperação da saúde dos dependentes químicos.

- A partir de avaliação de 200 crianças cujos pais são usuários de drogas, concluiu-

se que todas as crianças avaliadas apresentaram algum déficit intelectual.

- Diagnóstico de que a ausência de oportunidades de trabalho para as crianças e os

adolescentes com deficiência intelectual facilita o envolvimento deles com o tráfico de

drogas.

- Necessidade de criação de uma unidade de internação de adolescentes infratores

na região Sul do Estado.

-  Importância  da  adoção  da  jornada  integral  nas  escolas  públicas  estaduais  e

municipais como meio de prevenir o envolvimento de crianças e adolescentes com

drogas.
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-  Importância  do  engajamento  dos  familiares  no  tratamento,  recuperação  e

acolhimento do dependente químico.

25/10/2012 - 20ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Curvelo

A reunião teve como finalidade discutir o avanço do consumo do "crack" na região

de Curvelo, bem como as ações do poder público e da iniciativa privada para o seu

enfrentamento. Além do Deputado Paulo Lamac, participaram da reunião: José Maria

Penna Silva, Prefeito de Curvelo; Cel. PM Jordão Bueno Júnior, Comandante da 14ª

Região da Polícia Militar; André Pelli, Delegado Regional da 1ª Delegacia da Polícia

Civil  de  Curvelo;  Leila  Helena  de  Freitas  Menezes,  Diretora  da  Superintendência

Regional de Ensino de Curvelo; João Alves da Fonseca Filho, Secretário Municipal de

Assistência  Social  de  Curvelo;  Padre  Antônio  Luiz  de  Oliveira,  Secretário  de

Administração da Congregação Redentorista e responsável pela Obra São Geraldo;

Aécio  de  Souza,  psicólogo  responsável-técnico  da  Comunidade  Terapêutica

Associação  de  Amparo  Social  e  Cultural  de  Curvelo;  e  Adalberto  Pelli,  Defensor

Público em Curvelo.

Durante a reunião, foi informado pelo Cel. PM Jordão Bueno Júnior que, nos 11

Municípios  da  região,  foram  registradas  287  ocorrências  relativas  a  drogas  entre

janeiro e setembro de 2012, sendo que 116 delas são relacionadas ao “crack”.

Vários aspectos foram abordados pelos convidados e demais participantes,  bem

como apresentadas sugestões para a prevenção e o enfrentamento ao uso do “crack”

na região de Curvelo e no Estado.  Tais  manifestações podem ser  resumidas nos

seguintes pontos:

- Ampliação dos recursos federais e estaduais para o financiamento das políticas de

prevenção ao uso de drogas e de tratamento dos dependentes químicos.

-  Necessidade de ampliar-se a atuação das polícias com vistas a exercer maior

controle das fronteiras e impedir a entrada de drogas advindas de outros países no

território brasileiro.

-  Insuficiência do número de vagas  para internação dos dependentes químicos,

tanto no âmbito da saúde, quanto nas comunidades terapêuticas.

-  Ampliação  de  recursos  estaduais  e  federais  para  os  Municípios  visando  à

manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps-ad - e de
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programas como o Saúde da Família. Foi considerado que os recursos destinados

aos Municípios são insuficientes para o custeio das unidades, especialmente quando

o atendimento demanda funcionamento 24 horas com acompanhamento por equipe

multidisciplinar. O Prefeito de Curvelo informou que o Município já possui o terreno e

aproximadamente metade dos recursos necessários para a construção de um Caps-

ad. Tanto o local quanto os valores foram disponibilizados pelo Estado. No entanto,

frisou sua preocupação no que tange às perspectivas de manutenção e continuidade

do atendimento aos dependentes químicos.

-  Valorização  da  educação  e  dos  respectivos  profissionais,  com  ampliação  de

recursos  inclusive  para  incentivar  e  desenvolver  programas  educacionais  como o

Educação  em  Tempo  Integral;  o  Escola  Viva,  Comunidade  Ativa;  o  Programa de

Educação  Profissional;  o  Fórum  de  Promoção  da  Paz  Escolar  -  Forpaz  -;  e  a

mediação de conflitos nas escolas do Estado.

- Fomento à prática de esportes nas escolas e bairros, como forma de prevenção

ao uso de drogas.

-  Aumento  do  número  de  vagas  destinadas  à  internação  de  adolescentes  que

pratiquem ato infracional no Estado.

- Implantação de um abrigo público para atender Curvelo e região.

- Maior incentivo ao trabalho desenvolvido pela sociedade civil, em especial pelas

comunidades terapêuticas, como alternativa para o enfrentamento ao uso do “crack” e

tratamento dos dependentes químicos. Foi considerado que o número de instituições

conveniadas  é  inferior  à  demanda,  sendo  relevante  efetivar-se  um  trabalho  de

qualificação das instituições do terceiro setor pela Secretaria de Estado de Saúde e

Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  de  modo  a  propiciar  o  enquadramento

exigido e, em consequência, a consecução de financiamento pelas esferas federal,

estadual e municipal.

30/11/2012 - 24ª Reunião Extraordinária - Audiência Pública em Coronel Fabriciano

Além dos Deputados Paulo Lamac e Celinho do Sinttrocel, estiveram presentes na

audiência  pública:  Chico  Simões,  Prefeito  Municipal  de  Coronel  Fabriciano;  Padre

Vanderlei Santos de Souza, representando o Bispo Emérito da Diocese de Itabira e

Coronel  Fabriciano;  Vereador  Francisco  Pereira  Lemos,  Presidente  da  Câmara
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Municipal de Coronel Fabriciano; Beatriz dos Santos Vailante, Juíza da Vara Criminal

da Comarca de Coronel Fabriciano; Rubens Almeida Castro, Secretário Municipal de

Saúde  de  Coronel  Fabriciano;  Andréia  Botelho,  Luciano  Lugão  e  Marcos  da  Luz

Evangelista Lima Martins,  Vereadores à Câmara Municipal de Coronel Fabriciano;

Maj.  PM  Márcio  Geraldo  Soares,  Comandante  da  178ª  Companhia  Especial  da

Polícia Militar; Sgt. PM Antônio José Francisquini, Instrutor do Programa Educacional

de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar - Proerd -; Sérgio Antônio

Dias,  Presidente  do  Centro  de  Assistência  Social  e  Incentivo  ao  Bem;  Adriana

Condessa  Torres,  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Políticas  Públicas  sobre

Drogas  de  Coronel  Fabriciano;  Paula  Tatiana  Leles  Amaral,  Vice-Presidente  do

Conselho  Municipal  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas  de  Coronel  Fabriciano;

Marcelo Soares Marinho, Coordenador da área de ciências da Secretaria Municipal

de Educação de Coronel Fabriciano; Juliana Corrêa Andrade, Psicóloga da Secretaria

Municipal de Saúde, representando o Núcleo Técnico Intersetorial sobre Drogas de

Coronel  Fabriciano;  Juliana da Silva  Pinto,  Promotora  de  Justiça  da  Comarca de

Coronel Fabriciano; Paulo César Assumpção Dettogíe, Delegado de Polícia; Cel. PM

Geraldo Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª Região da Polícia Militar,

representando o  Comandante-Geral  da  PMMG,  Cel.  PM Márcio  Martins  Santana;

Pastor Carlos Emídio Sabino, da Igreja Evangélica Betânia, de Coronel Fabriciano.

Durante  a  reunião,  foram  apresentadas  as  seguintes  sugestões  para  o

enfrentamento do "crack" em nível regional e estadual:

- Deputado Paulo Lamac - aplicação do modelo de justiça terapêutica aos usuários

de  drogas  que  pratiquem  delitos  de  menor  potencial  ofensivo;  financiamento  dos

programas de combate ao uso de drogas por meio do incremento da carga tributária

incidente sobre o tabaco, as bebidas alcoólicas e a produção e comércio de armas de

fogo; perdimento de bens provenientes do tráfico ilegal de entorpecentes em favor

dos Estados-membros;

-  Prefeito  Chico  Simões  -  criação  de  políticas  de  Estado  permanentes  para  o

enfrentamento dos problemas relacionados ao uso de drogas ilícitas;

- Juíza Beatriz dos Santos Vailante - realização de oficinas e palestras em escolas

públicas  e  de  atividades  em  comunidades  economicamente  vulneráveis  para
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orientação sobre as consequências do uso de drogas, tanto para o indivíduo quanto

para a família e a sociedade; inserção dos jovens em idade escolar, desde a infância,

em  atividades  extracurriculares,  como  meio  de  impedir  o  contato  deles  com  a

marginalidade; criação, na rede de saúde pública, de serviço de apoio psicológico às

famílias  dos  usuários  de  drogas;  criação  de  rede  pública  de  tratamento  de

dependentes químicos vinculada ao SUS, formada por casas de apoio, clínicas de

internação  e  assistência  hospitalar;  qualificação  de  policiais  civis  e  militares  para

melhor  abordagem  e  identificação  de  usuários  de  drogas;  atuação  conjunta  da

sociedade e do poder público para promoção da reinserção social e ocupacional do

usuário de drogas;

- Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da Silva - implantação de um batalhão da

PMMG em Coronel Fabriciano, bem como da Delegacia Regional de Polícia Civil e de

mais uma vara de justiça criminal naquela comarca;

- Delegado Paulo César Assumpção Dettogíe - incremento do efetivo de policiais

civis em Coronel Fabriciano; ampliação dos serviços de inteligência da Polícia Civil na

região de Coronel Fabriciano;

-  Promotora Juliana da Silva Pinto -  ampliação da rede de serviços públicos de

saúde e de educação no Município de Coronel Fabriciano;

-  Juliana  Corrêa  de  Andrade  -  atuação  intersetorial  de  órgãos  municipais  no

combate  ao  consumo de  “crack”,  em  especial  das  áreas  de  saúde,  educação  e

assistência social;

-  Paula  Tatiana Leles  Amaral  -  ampliação da participação da sociedade civil  no

Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de Coronel Fabriciano, para

implementação e desenvolvimento da política de combate ao uso de álcool e drogas;

-  Sérgio  Antônio  Dias  -  ampliação  do  repasse  de  recursos  financeiros  às

comunidades  terapêuticas;  profissionalização  das  comunidades  terapêuticas,  que

devem ser  compostas por  equipes técnicas formadas por  médicos e  enfermeiros;

participação de representantes do Poder Judiciário, do Poder Executivo municipal, da

PMMG e da PCMG no Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de

Coronel Fabriciano;

-  Vereador  Luciano  Lugão  -  criação  de  centros  de  internação  para  menores
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infratores na região de Coronel Fabriciano;

- Vereadora Andréia Botelho - instalação de curso profissionalizantes na região;

- um componente da plateia - criação da Secretaria Estadual Antidrogas.

9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O trabalho da Comissão possibilitou uma visão geral sobre o uso indevido de álcool

e outras drogas no Estado, em especial o "crack", e sobre as políticas nacional e

estadual  que  abordam  a  questão  das  drogas.  Constatou  também  a  dificuldade

enfrentada pelos familiares de usuários de drogas e analisou a efetividade das ações

de prevenção e da rede de assistência.

Os estudos realizados colocaram em evidência que a rede atualmente implantada

para  prestar  assistência  aos  usuários  de  “crack”  não  está  sendo  suficiente  para

atender  à  demanda,  que  aumentou muito  e  rapidamente  nos  últimos  anos.  Além

disso, ficou clara a necessidade de maior articulação intersetorial entre as diversas

políticas públicas para que o problema seja abordado de forma eficaz. A necessidade

de maior aporte de recursos públicos para a implementação das políticas também foi

uma demanda expressa de maneira recorrente nas diversas reuniões da Comissão.

No que se refere à rede de atenção, todos os participantes das reuniões foram

unânimes  em  afirmar  que  é  necessário  haver  diferentes  formas  de  tratamento

disponíveis para o usuário de drogas, pois cada caso é singular e requer abordagem

individualizada. Outro ponto consensual é que cada uma das instituições que compõe

a rede, governamental ou não, tem seu lugar e sua importância.

Neste  relatório  apresentamos  extensa  pesquisa  sobre  a  legislação  pertinente  à

matéria, na esperança de que sirvam como subsídio para que o Poder Legislativo e a

sociedade civil cobrem o seu cumprimento por parte do Poder Executivo.

Importa informar, ainda, que está em tramitação nessa Casa o Projeto de Lei nº

159/2011, que institui a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral

ao  Usuário  de  Drogas,  ao  qual  foram  anexados  cinco  outros  projetos  de  lei.  Na

Comissão de Saúde foi apresentado substitutivo com o objetivo de alinhar o projeto à

política  nacional  sobre  drogas,  bem como às  normas  editadas  pelo  Ministério  da

Saúde. O substitutivo tem como ementa o estabelecimento de diretrizes e objetivos

da política estadual sobre álcool e outras drogas. O projeto está pronto para a ordem
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do dia no Plenário da ALMG.

Além  disso,  esta  Comissão  apresentou  emendas  ao  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -,  exercício  2013,  para  aumentar  o  aporte  de  recursos

previstos em ações já existentes naquele instrumento de planejamento direcionadas à

atenção aos usuários de álcool e outras drogas e para criar ação destinando recursos

do  tesouro  estadual  para  a  prevenção  ao  uso  de  drogas,  conforme detalhado  a

seguir.

Para  a  Ação  4082  -  Rede  Complementar  de  Suporte  Social  e  Atenção  ao

Dependente  Químico:  Prevenção  e  Tratamento  do  Consumo  de  Álcool  e  Outras

Drogas -, do Programa: 052 - Aliança pela Vida -, esta Comissão apresentou emenda

para aumentar as metas físicas e financeiras visando fortalecer a rede complementar

de suporte social ao dependente químico em Minas Gerais.

Na Ação 4107 - Implantação e Manutenção da Rede de Atenção em Saúde Mental

-, do Programa 044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde -, não estava claro se a

ação incluía o custeio dos centros de atenção psicossocial ou se tratava apenas de

sua implantação. Por esse motivo, foi apresentada emenda para modificar o nome, a

finalidade e o produto da ação para garantir a manutenção dos referidos centros.

Na Ação 1283 - Polícia para Cidadania -, do Programa 034 - Minas mais Segura -, a

emenda apresentada incluiu a região Estadual e acrescentou nela as metas físicas e

financeiras para viabilizar a capacitação de 72 policiais militares para atuarem como

instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd. Além disso,

sugeriu-se a redistribuição de metas físicas e financeiras da Região Central para que

as Regiões Centro-Oeste, Norte e Jequitinhonha/Mucuri possam ser atendidas.

Foi  apresentada,  ainda,  emenda  visando  à  restauração  da  antiga  Ação  4046  -

Capacitação em Segurança nas Escolas -, que estava prevista no PPAG dentro do

Programa 107 - Rede de capacitação e promoção da cultura da paz nas escolas -, e

que foi excluída na revisão para o exercício 2013. A ação a ser restaurada tem como

finalidade  implementar  ações  de  capacitação  sobre  segurança  nas  escolas,

notadamente sobre a mediação de conflitos, bem como sobre as bases legais e o

sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Como resultado  dos  trabalhos  desta  Comissão,  apresentamos  ainda,  no  Anexo
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deste relatório, dois projetos de lei e um projeto de emenda à Constituição do Estado.

Um dos projetos de lei visa conceder desconto para pagamento de crédito tributário

inscrito  em  dívida  ativa  com  o  objetivo  de  estimular  o  apoio  a  programas  de

recuperação de dependentes químicos no Estado. O outro aumenta as aliquotas do

ICMS nas operações internas com bebidas alcoólicas, com produtos de tabacaria e

com  armas,  destinando-se  esses  recursos  ao  Fundo  Estadual  de  Prevenção,

Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren. Para que seja possível essa

vinculação  de  recursos,  foi  apresentado  projeto  de  emenda  à  Constituição

acrescentando alínea ao inciso IV do art. 161.

Esta  Comissão,  ciente  de  seu  papel  na  proposição  de  políticas  públicas  que

garantam  os  direitos  constitucionais  dos  cidadãos,  sugere  as  seguintes  medidas

institucionais, a serem implantadas pelos poderes constituídos do Estado, no que se

refere ao enfrentamento do uso de drogas, em especial do “crack”:

- Criar a Comissão Permanente para o Enfrentamento do Crack e Outras Drogas no

âmbito da ALMG para dar continuidade aos estudos desta comissão e acompanhar a

implementação das políticas afetas ao tema.

- Sugerir ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG - a criação de

programa de Justiça Terapêutica direcionada aos usuários de drogas e dependentes

químicos que cometeram algum crime.

- Ampliar e fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, desde a atenção primária até

a atenção hospitalar no hospital geral e reintegração do usuário ao convívio social,

com maior alocação de recursos por parte do governo do Estado.

- Ampliar o número de instituições que compõem a rede complementar de suporte

social ao dependente químico.

- Incentivar, por meio de instrumentos estáveis de financiamento tais como a Lei de

ICMS  Social  ou  convênios,  as  instituições  do  terceiro  setor  que  dão  suporte  ao

dependente químico.

- Implementar, no mínimo, um Caps-ad nas regionais de Belo Horizonte onde não

haja esse equipamento e um Caps-ad por microrregião no interior do Estado.

- Qualificar os profissionais de saúde, tanto da rede ambulatorial quanto da rede

hospitalar, para o adequado atendimento de dependentes químicos na rede, de forma



2912
____________________________________________________________________________

a superar eventuais preconceitos ou estereótipos relacionados aos usuários.

- Criar a Secretaria de Estado de Políticas sobre Drogas como forma de integrar

transversalmente os setores envolvidos na questão do “crack” e estruturar frentes de

trabalho intersetoriais nas diversas políticas públicas afetas ao tema.

-  Estimular  a  implantação  dos  Conselhos  Municipais  Antidrogas  em  todas  as

cidades mineiras.

-  Investir  mais  na  capacitação  de  agentes  locais,  por  meio  de  programas

descentralizados.

- Intensificar o controle e a fiscalização da venda de álcool e cigarros para crianças

e adolescentes.

-  Incentivar,  por  meio  de  campanha  educativa,  empresas  e  sindicatos  a

promoverem suas próprias campanhas educativas para a prevenção do uso de álcool

e drogas.

-  Valorizar  os  grupos  de  mútua  ajuda,  franqueando  a  utilização  dos  espaços

públicos para as suas reuniões.

- Fomentar e ampliar o Programa Fica Vivo e o Programa Aliança pela Vida.

-  Fomentar,  por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig -, pesquisas sobre o impacto sociológico, fisiológico e psicológico

resultantes do uso do “crack”, de forma a incluir as universidades no debate sobre

drogas.

- Sugerir à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a criação de

Programa de  Residência  Médica  na  área  de  psiquiatria  voltada  para  atenção  ao

usuário de álcool e outras drogas e ao dependente químico.

- Inserir nas escolas do sistema estadual de educação estratégias que promovam a

continuidade da escolarização do usuário de álcool e outras drogas, especialmente

no campo da formação técnica e profissional, nos casos em que o recuperando não

dispuser dessa formação.

- Fiscalizar o cumprimento, pelas instituições que compõem a rede de atenção aos

usuários de álcool e outras drogas, da Resolução nº 29, de 30/6/2011, da Anvisa, que

dispõe sobre os requisitos de segurança para o funcionamento das instituições que

prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso
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ou dependência de substâncias psicoativas, e das demais normas aplicáveis,  bem

como descredenciar aquelas instituições que não apresentarem os padrões mínimos

de qualidade estabelecidos.

-  Induzir  por meio de medidas governamentais o credenciamento de leitos para

usuários de álcool e outras drogas em hospitais gerais.

-  Incentivar a implantação de Caps-ad III,  com atendimento contínuo durante 24

horas, recentemente instituídos pela Portaria nº 3.088, de 23/12/2011, e informar os

Municípios de que a sua implantação não depende mais de recorte populacional e de

que pode ser implantado regionalmente, por meio de parcerias e consórcios.

- Sensiblizar os gestores municipais de saúde, com a colaboração da Secretaria de

Estado de Saúde -  SES -  e do  Colegiado de Secretários  Municipais  de  Saúde -

Cosems-MG -, para a importância de implementar rede de atenção aos usuários de

álcool e outras drogas no Município ou na região.

- Sugerir ao Poder Executivo elaboração de projetos de lei  de sua iniciativa que

garantam  percentual  de  vagas  para  usuários  de  drogas  em  recuperação  nos

contratos de obras públicas ou de prestação de serviços e que reduzam o ICMS para

empresas  que  financiem  projetos  ou  instituições  que atuem no  tratamento  ou  na

reinserção do usuário de álcool e outras drogas.

- Criar o Projeto Rádio Juventude nas escolas, com palestras, cursos, oficinas sobre

prevenção e combate às drogas voltadas para crianças e adolescentes.

- Sugerir à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioedutivas, da Secretaria

de Estado de Defesa Social  -  Seds -  a criação de equipe multiprofissional  -  com

psicólogo, pedagogo e assistente social - para acompanhar o adolescente apreendido

por  cometer  ato infracional,  a  fim de evitar  a  reincidência no uso e no tráfico de

drogas, por meio de ações de suporte social, acompanhamento familiar e reinserção

na escola.

- Aumentar a fiscalização policial para evitar a entrada das drogas nos Municípios.

- Intensificar a política do primeiro emprego e promoção do esporte coletivo.

- Sugerir à Secretaria de Estado de Educação a universalização da educação em

tempo  integral,  em  especial  no  ensino  fundamental,  bem  como  a  inserção

permanente do tema transversal referente à prevenção do uso indevido de drogas no
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currículo escolar em todos os ciclos desse nível de ensino.

- Capacitar entidades que trabalham com usuários de "crack" para que possam se

adequar aos critérios de credenciamento estaduais e federais.

- Realizar concurso de redação promovido pela ALMG com o tema “Enfrentamento

das drogas”, de que participem estudantes de escolas estaduais e municipais.

A  título  de  informação  sugerimos  o  envio  deste  relatório  final  às  seguintes

instituições:

- Secretaria Nacional Antidrogas do Ministério da Justiça - Senad/MJ;

- Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - Conad;

- Secretaria de Estado de Saúde - SES-MG;

- Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds-MG;

- Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Seds-MG;

- Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais;

- Polícia Civil de Minas Gerais;

- Superintedência Regional da Polícia Federal - Minas Gerais;

- Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais;

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese-MG;

- Secretaria de Estado da Educação - SEE-MG;

- Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte;

- Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG;

- Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG;

- Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais - DPMG;

- Colegiado de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais - Cosems-MG;

- Conselho Estadual Antidrogas de Minas Gerais - Conead.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Paulo  Lamac,  Presidente  -  Célio  Moreira,  relator  -  Liza  Prado  -  Doutor  Wilson

Batista.

ANEXO

PROJETO DE LEI Nº

Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a programas de recuperação de
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dependentes químicos no Estado e altera o art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de

1997,  que  cria  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de

Entorpecentes - Funpren - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  crédito  tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Operações  relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, inscrito em dívida ativa há

mais  de  12  (doze)  meses,  contados da data  de  requerimento  do  sujeito  passivo,

poderá ser quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das

multas  e  dos  juros  de  mora,  desde  que  o  sujeito  passivo  apoie  financeiramente

programa de recuperação de dependentes químicos no Estado, nos termos desta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito

em  dívida  ativa  decorrente  de  ato  praticado  com  evidência  de  dolo,  fraude  ou

simulação pelo sujeito passivo.

Art.  2º - Poderão ser beneficiados por esta lei  programa ou serviço de atenção,

tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional e redução de danos sociais

e à saúde de pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias

psicoativas,  realizado  no  âmbito  hospitalar  ou  extra-hospitalar,  por  entidade  ou

organização pública, não governamental ou privada, inclusive por meio de parceria ou

convênio, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação federal e

estadual para o seu funcionamento e cadastramento.

Art. 3º - Para fazer jus ao desconto de que trata o “caput” do art. 1º desta lei, o

sujeito  passivo,  observados  os prazos,  a  forma e  as condições  estabelecidos  em

regulamento, deverá:

I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;

II - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do

valor  dispensado ao Fundo Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização e  Repressão de

Entorpecentes - Funpren.

§ 1º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do “caput” importa

confissão do débito tributário.

§  2º  -  Os  valores  repassados  ao  Funpren serão destinados  exclusivamente  ao
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financiamento  de  programas  específicos  de  tratamento,  recuperação  e  reinserção

social de dependentes químicos de que trata esta lei.

§ 3º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os repasses de

que  trata  o  §  2º  poderão,  a  critério  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ser

efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

Art. 4º - Sobre o valor  do desconto de que trata o “caput” do art. 1º, bem como

sobre  os  valores  repassados  nos  termos  do  §  2º  do  art.  3º,  não  serão  devidos

honorários advocatícios.

Art.  5º  -  O  sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa

correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções

civis,  penais  ou tributárias,  e ao pagamento,  com todos os acréscimos legais,  do

crédito tributário dispensado nos termos do “caput” do art. 1º.

Art. 6º - As entidades representativas das associações de prevenção, tratamento,

reinserção social e ocupacional, redução de danos sociais e à saúde e pesquisa terão

acesso à documentação referente aos programas financiados nos termos desta lei.

Art. 7º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso V que segue:

“Art. 2º - São beneficiários do Funpren órgãos ou entidades públicas ou privadas

que atuem na área de prevenção, recuperação, fiscalização e repressão ao uso de

entorpecentes e que destinem recursos para:

(...)

V - a realização de programas de tratamento, redução de danos sociais e à saúde,

reinserção social e ocupacional de dependentes.”.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, de de 2012.

Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack

Justificação: O uso abusivo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, tem sido uma

preocupação  constante  de  toda  a  sociedade.  O  problema atinge  não  apenas  as

famílias dos dependentes, mas também a todos nós que sofremos com a violência

gerada pelo tráfico de drogas. A solução dessa questão está intimamente relacionada
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à recuperação desse dependente, uma vez que, além de trazer benefícios óbvios no

âmbito familiar, permite a redução da demanda por drogas.

O objetivo do projeto ora apresentado é justamente proporcionar recursos para as

instituições responsáveis pelo tratamento de pacientes com esse tipo de transtorno,

ao  conceder  incentivo  fiscal  às  empresas  que  apoiarem  financeiramente  essas

instituições. Salientamos que a nossa iniciativa está em consonância com a política

nacional sobre drogas (arts. 24 e 68 da Lei federal nº 11.343, de 23 de agosto de

2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad - e

prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de

usuários e dependentes de drogas), bem como com a estadual (art. 5º, V, do Decreto

nº 44.360, de 24 de julho de 2006, que institui a Política Estadual sobre Drogas e cria

o Sistema Estadual Antidrogas).

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos

tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a

arrecadação  corrente  do  imposto.  Além disso,  como já  aconteceu no passado,  a

possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral

são de difícil recebimento.

A alteração  do  art.  2º  da  Lei  nº  12.642,  de  1997,  que  cria  o  Funpren,  faz-se

necessária  para  estabelecer  como  beneficiárias  de  recursos  desse  Fundo  as

entidades  que  promovam  programas  de  tratamento  de  dependentes  químicos.

Salientamos que essa previsão constitui uma das diretrizes da Política Estadual sobre

Drogas.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos para a solução

desse grave problema que aflige toda a sociedade.

PROJETO DE LEI Nº

Acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763, de 26 de dez embro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei n° 6.763, de 26 d e dezembro de 1975, o seguinte

art. 12-B:
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“Art. 12-B - Fica criado adicional de um ponto percentual nas alíquotas previstas

para as operações internas com bebidas alcoólicas, com cigarros, com produtos de

tabacaria e com armas, inclusive quando estabelecidas no regulamento do imposto, a

ser  destinado  ao  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de

Entorpecentes - Funpren -, nos termos do disposto na alínea “h” do inciso IV do art.

161 da Constituição do Estado.

§ 1° - O valor do imposto decorrente do adicional d e alíquota de que trata o “caput”

não será utilizado ou considerado para efeitos do cálculo de quaisquer benefícios ou

incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros.

§ 2° - A forma e as condições de destaque, escritur ação, apuração e recolhimento

do valor resultante do adicional de alíquota de que trata o “caput” serão estabelecidas

em regulamento, o qual poderá prever o destaque, a escrituração, a apuração e o

recolhimento, em separado, do referido valor.

§ 3° -  A responsabilidade por  substituição tributár ia  prevista no art.  22 desta lei

aplica-se ao adicional de alíquota de que trata o “caput” deste artigo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

Sala das Reuniões, de de 2012.

Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack

Justificação:  O  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de

Entorpecentes - Funpren -, tem o objetivo de possibilitar a obtenção e a administração

de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de ações, visando a combater

o  uso  de  drogas,  substâncias  entorpecentes  e  afins,  especificados  na  legislação

federal. São beneficiários do Fundo órgãos ou entidades públicas ou privadas que

atuem na área de prevenção, fiscalização e repressão ao uso de entorpecentes e que

destinem  recursos  para  a  realização  de  programas  de  prevenção  do  uso  de

entorpecentes;  o  desenvolvimento,  em  conjunto  com  os  diversos  segmentos  da

sociedade, de projetos de formação profissional para tratamento e recuperação de

dependentes, bem como para repressão e controle de uso ou tráfico de drogas; o

incentivo à formação de grupos de apoio para atendimento aos usuários de drogas e
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aos  seus  familiares  e  a  confecção  de  textos  educativos  para  divulgação  junto  a

grupos  de  risco,  com  informações  sobre  prevenção  e  tratamento  de  uso  de

entorpecentes.

Tendo em vista a importância da finalidade e do crescente agravamento da questão

das drogas no País, consideramos necessária a inclusão de novas fontes de recursos

para o seu combate. Por essa razão, propomos o presente projeto, que, juntamente

com a proposta de emenda constitucional,  possibilitará a destinação dos recursos

provenientes do adicional sobre a alíquota do ICMS para o Funpren. Ressaltamos

que a proposição se encontra em conformidade com os princípios constitucionais da

Anterioridade e da Anterioridade Nonagesimal.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos para o combate

desse grave problema.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

Acrescenta a alínea “h” ao inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido

da seguinte alínea “h”:

“Art. 161 - (…)

IV - (…)

h - o adicional previsto em lei nas alíquotas relativas às operações internas com

bebidas alcoólicas, com cigarros, com produtos de tabacaria e com armas, destinado

ao  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de  Entorpecentes  -

Funpren.”

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, de de 2012.

Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack

Justificação: Diante do agravamento da questão das drogas no País, consideramos

necessária a inclusão de novas fontes de recursos para o seu combate. Por essa

razão, apresentamos essa proposta de emenda constitucional visando possibilitar a

destinação dos recursos provenientes do adicional sobre a alíquota do ICMS relativo

às  operações  internas  com  bebidas  alcoólicas,  com  cigarros  e  com  produtos  de
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tabacaria  para  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de

Entorpecentes - Funpren.

O Fundo Estadual  de Prevenção,  Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -

Funpren -, tem o objetivo de possibilitar a obtenção e a administração de recursos

financeiros destinados ao desenvolvimento de ações, visando a combater o uso de

drogas, substâncias entorpecentes e afins, especificados na legislação federal. São

beneficiários do Fundo órgãos ou entidades públicas ou privadas que atuem na área

de prevenção,  fiscalização e  repressão ao uso de entorpecentes e  que destinem

recursos para a realização de programas de prevenção do uso de entorpecentes; o

desenvolvimento, em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, de projetos

de formação profissional para tratamento e recuperação de dependentes, bem como

para repressão e controle de uso ou tráfico de drogas; entre outros.

Por  esse motivo,  contamos com o apoio dos nobres pares para que o Funpren

possa receber maior aporte de recursos para atuar na prevenção e no combate ao

uso de drogas.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

¹  World  Drugs  Report  2012.  Disponível  em:  <http://www.unodc.org  /  

documents/southerncone/Topics_drugs/WDR/2012/WDR_2012_web_small.pdf>.

Acesso em: 8 ago. 2012.

²  Disponível  em:  <http://www.carnelegal.mpf.gov.br/noticias/noticias_new  /  noticias  /  

noticias-do  site/  copy_of_criminal/mpf-mg-denuncia-ingles-por-trafico-internacional-

de-drogas>. Acesso em: 8 ago. 2012.

³ PUC MINAS. A problemática do crack na sociedade brasileira: o impacto na saúde

pública  e  na  segurança  pública.  p.  16.  Disponível  em:  <h  ttp://www  .  

pucminas.br/imagedb  /  documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20100826153926.pdf>.

Acesso em: 8 ago. 2012.

4  Disponível  em:  <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias  /   2012/  01/120116

_eua_crack_ac_is.shtml>. Acesso em: 4 set. 2012.

5 Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As disparidades nas prisões americanas.

Disponível  em:  <http://www2.forumseguranca.org.br/content/disparidades-nas-pris

%C3%B5es-americanas>. Acesso em: 4 set. 2012.
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6 VERGARA, Alcides José Sanches. Justiça Terapêutica, Drogas e Controle Social.

Anais  da  Jornada  de  Pesquisa  em  Psicologia.  2011.  Disponível  em:

<http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/jornada_psicologia/article/view/10194>

. Acesso em: 4 set. 2012.

7 Informações sobre os tribunais para dependentes químicos na Flórida disponíveis

em:  <http://www.flcourts.org/gen_public/family/dc_main.shtml>.  Acesso  em:  4  set.

2012.

8 VERGARA, Alcides José Sanches. Justiça Terapêutica: o tribunal das drogas na

sociedade de controle. 2011. 82 f. Tese (Doutorado em Psicologia) - Faculdade de

Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2011. p. 58

9 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. JUSTIÇA TERAPÊUTICA. Disponível em:

<http://www.tjgo.jus.br/docs/institucional/projetoseacoes/justicaterapeutica/DOC_cartil

ha_divulgacao.pdf>. Acesso em: 4 set. 2012.

10 GOMES, Luiz Flávio.  Juizados criminais  federais,  seus reflexos nos juizados

estaduais e outros estudos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 34.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a solene de logo mais, nos termos do edital de convocação. Levanta-

se a reunião.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 186, 274, 746, 897 e 2.318/2011

e  3.152,  3.250,  3.251,  3.392,  3.452,  3.522,  3.527  e  3.538/2012;  aprovação  -

Suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem; chamada para recomposição

de quórum; existência de quórum para votação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão; aprovação - Discussão,
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em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.461/2012; discurso do Deputado Rogério Correia;

encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.669/2011; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.500/2012;  não  recebimento  de  emenda  da  Deputada  Rosângela  Reis;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma

do vencido em 1º turno;  votação da Emenda nº 1; aprovação -  Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012;  questões de ordem; chamada

para recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação

dos  trabalhos;  discurso  do  Deputado  Sargento  Rodrigues;  encerramento  da

discussão; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite -

João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu

- Neider Moreira -  Neilando Pimenta -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 9h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e a

votação de requerimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  40  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 186, 274, 746, 897 e

2.318/2011  e  3.152,  3.250,  3.251,  3.392,  3.452,  3.522,  3.527  e  3.538/2012  (À

sanção.).

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  7  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  os  entendimentos  já  foram

conduzidos. Solicito a V. Exa. que faça a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados, que, somados aos 10

em  comissões,  perfazem  o  total  de  48  parlamentares.  Portanto,  há  quórum  para

votação.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa o requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei  nº

3.461/2012 seja apreciado em primeiro lugar e que o Projeto de Lei Complementar nº

24/2012 e o Projeto de Lei nº 3.587/2012 sejam apreciados em último lugar, nessa

ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.461/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 15.293, de 5/8/2004, que institui as carreiras dos Profissionais de

Educação Básica do Estado, e a Lei nº 15.301, de 10/8/2004, que institui as carreiras

do  Grupo  de  Atividades  de  Defesa  Social  do  Poder  Executivo.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

solicitei a discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.461/2012, que é o projeto do

Governador do Estado que vai  tratar  das carreiras dos Profissionais de Educação

Básica do Estado. Só pedi para discuti-lo agora, em 2º turno, porque é o momento em

que vamos votar um substitutivo acordado. Quero fazer a defesa desse substitutivo e

pedir a sua aprovação, mas também contar um pouco do avanço que conseguimos e

como foi o processo que levou à formulação desse substitutivo.

Em primeiro lugar, faço um agradecimento ao esforço feito pela base do governo,

por meio do Deputado Lafayette de Andrada, que ficou responsável pelos contatos
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com a Secretaria de Educação e também com o Sind-UTE, para que, junto à bancada

da Oposição, pudesse construir avanços e possibilitar a votação do projeto de forma

unânime e acordada. Ressalto que isso foi possível graças ao esforço do Sind-UTE,

que, mesmo durante o seu processo de eleição, em que a Secretaria de Educação

chegou a proibir a entrada dele nas escolas, em plena semana de eleições, a Profa.

Beatriz Cerqueira, Coordenadora desse Sindicato, esteve conosco para acertar  os

pontos polêmicos do projeto.

Ressalto  algo  que,  há  muito,  venho  dizendo  nesta  tribuna  e  de  que  venho

reclamando:  é  necessário  melhorar  a  relação  da  Secretaria  de  Educação  com  o

Sindicato.  A  Secretaria  não  pode  continuar  enxergando  a  categoria  e  sua

representação sindical como inimigos. Não é possível que haja proibições como o

professor se alimentar na escola ou a afixação de cartazes do Sindicato nas escolas.

Não é possível que haja proibição de eleição e que o Sindicato permaneça nessa

relação com a Secretaria. Esse projeto de lei serviu, entre outras coisas, para mostrar

que as relações estão muito ruins, Deputado Hely Tarqüínio, e que pontos de fácil

negociação,  como vimos aqui,  foram possíveis  sem a  presença da Secretaria  de

Educação.  A negociação  foi  basicamente  feita  entre  a  Assembleia  Legislativa,  o

Sindicato e a Secretaria de Educação, que participou indiretamente por meio do que

era  levado  pelo  Deputado  Lafayette  de  Andrada  como  pauta  de  reivindicação.

Portanto, ela não participou diretamente.

Estou fazendo esse parêntese ou essa ressalva, porque a situação tem de mudar.

O quadro das escolas e a situação da educação dependem muito mais da relação

que o governo tem com os seus profissionais. Essa relação atritada vai se refletir no

ensino e na escola, com toda certeza. Imaginem se isso acontecesse com a Polícia

Militar,  se houvesse uma relação de completa desconfiança entre o governo e os

policiais militares: como isso afetaria  a segurança pública? Como a saúde pública

seria  afetada  se  a  Secretaria  de  Saúde  não  conseguisse  dialogar  com  os

representantes do Sindicato? Isso, na educação, está posto. Pelo que vimos aqui, foi

bom que o  Deputado Lafayette  de  Andrada participasse de todo o procedimento,

porque há da parte do Sindicato, como demonstrou a Profa. Beatriz,  boa vontade

para  fazer  a  negociação  e  discutir  o  conteúdo  do  projeto  não  são  as  relações
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pessoais ou políticas que devem mover a relação entre governo e Sindicato. Não

poderia deixar de abrir esse parêntese para reconhecer, portanto, o que aconteceu,

tanto do ponto de vista da base do governo, por meio do Deputado Lafayette de

Andrada, mas especialmente da parte do sindicato, por intermédio da Profa. Beatriz

Cerqueira.

Chegamos a avanços importantes. Durante a discussão desse projeto, em 1º turno,

relatei o que estava sendo discutido e que, em momento oportuno, poderíamos trazer

mais  detalhes.  Esse  projeto  tem  como conteúdo  de  fundo  o  estabelecimento  da

jornada dos profissionais de educação no ensino básico. Portanto, ele regulamenta e

reconhece uma lei federal, que é a que estabeleceu o piso nacional da categoria, o

piso nacional da educação. É a Lei nº 15.301, de 10/8/2004. A lei federal que institui o

piso do magistério também institui a carreira e estabelece que o professor terá um

terço das suas atividades fora da sala, para que possa preparar as aulas, preparar e

corrigir provas, qualificar-se, fazer cursos. Então, numa jornada de 24 horas-aula, o

professor de Minas Gerais terá, a partir de agora, 16 horas-aula dentro de sala e 8

horas fora de sala de aula.

É  essa  regulamentação  que  fizemos  aqui;  estabelecemos  as  condições

previdenciárias, que foram alteradas no projeto. O professor poderá fazer a opção

pelo  desconto  previdenciário  ou  não,  para  não  haver  perda  salarial,  entre  outras

questões.  Mas uma discussão ainda ficou pendente,  não está a contento.  Eu iria

apresentar  uma  emenda  para  ser  votada,  mas  preferi  fazer  mais  um  apelo  à

Secretaria de Educação antes de apresentá-la.

A Secretaria de Educação estabeleceu quatro horas dentro das escolas. No texto

que está sendo aprovado, dessas quatro horas, duas serão necessariamente para

reuniões e as outras  duas horas ficarão a critério  da direção das escolas. Assim,

pedimos à Secretaria de Educação que não haja ingerência na direção das escolas.

A Lei nº 11.738 é a lei do piso. Agradeço essa informação ao Deputado Pompílio

Canavez e à  Profa.  Beatriz.  Aliás,  esse piso  não é cumprido no que se refere a

salário. Inventou-se aquilo que é chamado de subsídio, mas o piso não é cumprido.

Agora estabelecerão a jornada.

Eu falava sobre as quatro horas que o professor terá que cumprir fora da escola.
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São duas horas cumpridas dentro dela, necessariamente, com reuniões. As outras

duas  horas  ficarão  a  critério  da  direção  da  escola.  Pedimos  que  não  haja  uma

determinação para que essas duas horas, além das duas horas de reunião, sejam

cumpridas necessariamente dentro da escola e que a escola tenha autonomia para

definir isso. Isso está expresso em algum ponto da lei. Por exemplo, se o professor

estiver fazendo um curso, mesmo que a distância, poderá alegar o cumprimento das

duas horas em casa, dizendo ser difícil fazê-lo na escola, porque precisa utilizar a

internet.

Considerando-se esse critério, optei por não apresentar, em nome da Bancada do

PT,  a  emenda estabelecendo  seis  ou  duas  horas,  pois  não houve acordo com o

governo. Em vez de apresentar a emenda, que seria simplesmente votada aqui, faço

um  apelo  à  Secretaria  de  Educação  com  o  testemunho  das  Deputadas  e  dos

Deputados: peço que a autonomia da escola seja respeitada, a fim de que a direção e

os colegiados estabeleçam essas  duas horas e,  assim,  fecharemos o  acordo em

torno desse projeto de lei.

A aprovação do projeto de lei nesta Casa, que espero seja feita por unanimidade,

tem o apoio  da  Oposição.  Queremos  que ela  signifique o  aceno de negociações

futuras com os trabalhadores em educação. Esperamos a contribuição da Casa e do

governo do Estado para uma melhor relação com os profissionais da educação.

Antes de conceder aparte à Deputada Maria Tereza Lara, falarei sobre três pontos

relativos  à  questão  educacional:  os  “royalties”  do  petróleo  do  pré-sal  para  a

educação; o TAG que ainda vigora, infelizmente; e a posição da Prefeitura de Belo

Horizonte em relação à Lei Orgânica do Município. Mostrarei a contradição existente

entre esses pontos, mas, antes, concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,

parabenizo-o pela ação sempre firme e efetiva a favor dos trabalhadores, sobretudo

da educação. Cumprimento a companheira Beatriz, coordenadora do Sind-UTE e da

CUT de  Minas  Gerais.  A verdadeira  função  desta  Casa  é  avançar  nos  projetos

propostos pelo governo, em que a Oposição tem um papel importantíssimo, com V.

Exa., nosso Líder, assim como com o Deputado Lafayette de Andrada representando

a base de governo, a quem também cumprimento.



2928
____________________________________________________________________________

Sou sindicalizada ao Sind-UTE desde os  18  anos,  idade com que ingressei  no

magistério, em que trabalhei durante 25 anos. Então, quero dizer da importância de V.

Exa.  estar,  permanentemente,  em  todo  o  seu  mandato,  defendendo  a  educação.

Lembro que, no governo Lula - e agora com a Presidenta Dilma -, sempre houve a

indicação  para  que  100%  dos  recursos  fossem  aplicados  em  educação.  Isso  é

fundamental. Não adianta defendermos a educação somente com palavras. A defesa

da educação se faz também com a aplicação de recursos. Temos que defender isso.

Cumprimento o Deputado Rogério Correia, que esteve ontem na CUT para discutir

esse tema. Enviei um representante porque tive um compromisso na cidade de Betim,

onde resido, que não foi possível adiar.

Então,  temos  que  unir  forças  nesta  Casa,  como  um  todo.  O  investimento  na

educação  significa  desenvolvimento  econômico,  distribuição  de  renda,

desenvolvimento  sustentável,  País  forte,  democracia  forte.  Todos  nós  temos  que

defender isso no País. Não sei que medo é esse de investir na educação. Temos que

unir nossas forças, Situação e Oposição. A Oposição está puxando essa discussão,

mas precisamos que toda a Casa defenda que 100% dos recursos dos “royalties”

sejam verdadeiramente destinados à educação. Se tivermos a coragem de investir

nessa  área,  veremos  o  Brasil  realmente  se  tornar  a  maior  potência  do  mundo.

Obrigada.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Quero

aproveitar  para  agradecer  ao  Deputado Bonifácio Mourão,  Líder  do  governo,  que

também foi importante nesse processo de negociação, abrindo os canais junto ao

governo do Estado. Quero agradecer-lhe pelo trabalho que vem realizando e também

pela possibilidade de chegarmos em conjunto a esse acordo.

Deputada Maria Tereza Lara, estamos discutindo, em nível nacional, uma medida

provisória  da  Presidenta  Dilma  da  maior  importância,  a  qual  estabelecerá  os

“royalties”  relativos  aos  contratos  novos  do  pré-sal  e  vai  distribuí-los  mais

igualitariamente entre Estados e Municípios, não vigorando mais a partilha antiga que

beneficia,  sem  dúvida,  os  chamados  Estados  produtores,  em  especial,  Rio  de

Janeiro, Espírito Santo e um pouco São Paulo. Assim, os novos “royalties” que virão

do pré-sal serão distribuídos entre Estados, de maneira igual, e entre os Municípios
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do  País  afora,  corrigindo,  portanto,  uma falha  na  distribuição  dos  “royalties”  dos

contratos antigos.

A polêmica sobre como distribuir  os “royalties”  dos contratos antigos está agora

entre  o  Superior  Tribunal  Federal  e  o  Congresso  Nacional,  como  todos  têm

acompanhado, mas, quanto à parte nova dos “royalties” do pré-sal - e aqui foi muito

importante que se estabelecesse, no governo do Presidente Lula, o monopólio do

pré-sal para o Brasil, diferente do que acontece nos outros setores -, teremos uma

quantidade  de  recursos  muito  maior  para  o  País,  já  que  só  a  Petrobras  fará  a

exploração do petróleo no pré-sal, e sua distribuição será igualitária entre Estados e

Municípios.

A Presidenta  Dilma  colocou,  portanto,  uma  medida  provisória  para  que  esses

“royalties”  sejam distribuídos 100% para a educação,  assim  como 50% do Fundo

Social.  Essa  medida  está  feita  e  terá  que  ser  aprovada  posteriormente,  daqui  a

aproximadamente três meses, no Congresso Nacional, para ver se estabelecemos ou

não 100% do pré-sal para a educação.

Deputado  Hely  Tarqüínio,  essa  será  uma  polêmica.  Já  existe  o  movimento  de

Prefeitos, que podem ter razão do ponto de vista do que desejam, mas chamo a

atenção  da  sociedade  e  deles  próprios  para  a  necessidade  de  direcionar  100%

desses recursos à educação. O que faz a Presidenta? Remete esses recursos para

os Municípios, para os Estados e parte para a União, mas esses três entes terão que

aplicá-lo na educação. Irão para o Município, mas destinados à educação.

Julgo isso fundamental.  Assim, chegaremos próximo ao investimento de 10% do

PIB na educação e teremos condições de melhorar o sistema educacional, de formar

mão de obra qualificada, de pagar melhor os professores e as professoras do ensino

básico, fundamental e médio. Os recursos também irão para o Estado.

Agora, já existe um movimento de setores que consideram que o recurso deve ir

para  as  Prefeituras  e  lá  ser  gasto  naquilo  que  o  Prefeito  julgar  mais  adequado.

Chamo  a  atenção  para  o  fato  de  que  será  uma  disputa  grande.  Nós  sempre

colocamos - e em toda campanha eleitoral aparece - que o jovem é o futuro do país,

que a educação é a única possibilidade de avanço real.  Porém, não se consegue

avançar na educação, se não ampliarmos os recursos na educação pública brasileira.
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Essa é a hora e a oportunidade que temos. Portanto, aprovar a medida provisória da

Presidenta Dilma e aplicar 100% dos “royalties” na educação é fundamental.

A Deputada Maria Tereza Lara lembrou bem que estivemos, ontem de manhã, na

sede  da  Central  Única  dos  Trabalhadores  com  a  Presidenta  Beatriz  Cerqueira  e

demais membros da diretoria, e nos foi proposto encampar uma proposta da CUT de

realizar um plebiscito sobre a questão da medida provisória que vai baixar a conta de

luz, se é correta a posição do governo federal ou da Cemig. E nós acrescentamos aí

a questão dos “royalties” do pré-sal para a educação. A ideia é realizar um grande

plebiscito,  de  preferência  de  caráter  nacional,  sobre  a  aplicação  dos  100%  na

educação. Acho que isso nos garante uma pressão democrática popular em favor de

um  projeto  de  extrema  importância,  inclusive  para  convencer  os  Prefeitos  dessa

necessidade.

Aliás, peço o apoio, independentemente de partido político, de todos os Deputados

para  que  encampemos  essa  luta  dos  100%  dos  “royalties”  na  educação.  Não  é

simples como parece. Às vezes, fazendo o discurso, o eleitor, a eleitora, o cidadão, a

cidadã pensam: “Mas isso é óbvio, todos estarão a favor. Quem vai ficar contra?”.

Mas não é tão simples assim. Lembro que o governo do Estado de Minas Gerais

assinou um termo de ajustamento de gestão - que criticamos muito - que estabelece

que, para a educação, só alcançaremos o mínimo constitucional em 2014. Portanto,

este ano novamente em torno de 20,5%, e não de 25%, serão aplicados na educação

em Minas Gerais. Ou seja, o próprio governo do Estado não faz o investimento dos

25% e assinou com o Tribunal de Contas um TAG relativo à questão educacional e à

saúde  apenas  para  2014.  No  caso  da  saúde,  o  governo  tem  dito  -  e  vamos

acompanhar - que, já este ano, aplicará o mínimo de 12%. Mas, na educação, isso

sequer foi levantado, e teremos este ano apenas 20,5%, e não 25%, aplicados na

educação.

Quero lembrar  que já se acumula um déficit  na educação, de 2003 a 2011,  de

R$7.500.000.000,00; só este ano serão aproximadamente R$700.000.000,00. Esse é

o déficit da não aplicação em Minas do mínimo constitucional. Esse é um exemplo

que nos mostra que não há uma compreensão do papel  da educação sequer  no

governo do Estado de Minas Gerais e que, portanto, não será óbvia a aprovação da
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medida  provisória  da  Presidenta  Dilma.  Se  não  houver  pressão  popular,  Beatriz

Cerqueira, se a CUT, o sindicato, a CNTE, os estudantes, a UNE, a UEE não se

mobilizarem, não pressionarem Prefeitos e Deputados, correremos o risco de perder

a grande chance de um investimento maciço na educação brasileira.

O  segundo  mau  exemplo  vem  agora  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  Eu  era

Vereador e o Patrus era o relator da lei orgânica. O Vereador Fernando Cabral, na

época do PT, tinha sido Presidente do Sind-UTE estadual, e propusemos que, em vez

de 25%, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte deveria propor 30% para a

educação, e não 25%, devido ao déficit educacional em Belo Horizonte. O ensino em

Belo Horizonte era muito pequeno, restrito a poucas escolas, e deveríamos expandi-

lo,  massificá-lo  e, portanto, estabelecer os 30%. E conseguimos aprovar isso. Era

uma bancada grande, fizemos um belíssimo movimento.  O relator Patrus Ananias

assumiu  o  que  lhe  foi  proposto  pelo  subgrupo  que  trabalhava  a  educação,  e

aprovamos os 30% da lei orgânica.

Não me espanta o fato de a Prefeitura de Belo Horizonte questionar a lei orgânica,

anos e anos depois, já que isso aconteceu em 1990, ou seja, 22 anos depois. Todo o

governo conseguiu fazer a aplicação dos 30%, embora haja uma discussão entre o

Sind-UTE e o Sind-Rede de que na verdade não se aplicam exatamente os 30%,

devido ao cálculo que se faz. Mas agora o governo não apenas faz essa polêmica,

como também ajuíza uma ação no STF para revogar a lei  orgânica no tocante à

obrigatoriedade de aplicação dos 30% na educação.  Vinte  e  dois  anos depois,  a

Prefeitura  quer  retroceder  ao  limite  de  25%,  no  momento  em  que  o  quadro

educacional  se  ampliou  em  número,  dado  o  massificado  número  de  escolas  de

ensino  fundamental  na  cidade  de  Belo  Horizonte.  As  Unidades  Municipais  de

Educação Infantil - Umeis - também ampliaram a necessidade de aplicação de mais

recursos,  e  o  Prefeito  propõe  esse  retrocesso  de  25%,  não  mais  30%,  na  Lei

Orgânica do Município.

Tanto o TAG quanto a Lei Orgânica do Município estão na contramão dos 100% dos

"royalties" do pré-sal para a educação. Fico realmente triste quando leio essa notícia

e  abismado de ver  a  coragem conservadora,  se é que podemos chamar isso de

coragem. O melhor  seria  dizer  atrevimento em buscar  um retrocesso como esse,
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após 22 anos de aplicação de 30% na educação de Belo Horizonte. É evidente que

esse valor fará falta, embora o Prefeito diga que não vai fazer isso agora. Ele até

pode  não  retirar  no  primeiro  ano,  mas  vai  acabar  diminuindo  no  segundo  ano  e

relaxando ainda mais no terceiro. E a situação ficará ainda pior, quando entrar outro

Prefeito. Com certeza, isso trará enorme retrocesso a Belo Horizonte em relação à

educação.  Estamos  pensando  em  ampliar  nacionalmente  os  recursos  para  a

educação, e Belo Horizonte faz um TAG para desrespeitar os 25%. E, em relação à

Lei Orgânica do Município, Deputado Sargento Rodrigues, 22 anos depois, o Prefeito

vai ajuizar uma ação no STF para retroceder de 30% para 25%. Foi com muita luta e

com  muito  sacrifício  que,  naquela  época,  cravamos  os  30% da  educação  na  lei

orgânica.

Dei  esses exemplos para mostrar as  dificuldades.  Acena-se nacionalmente com

uma política, que é correta - a Presidenta Dilma está de parabéns -, e aqui em Minas,

particularmente  quanto  à  Lei  Orgânica  do  Município  de  Belo  Horizonte,  dá-se  o

exemplo contrário. Assim sendo, fazer um plebiscito nacional em torno dessa questão

no ano que vem passa a ser uma tarefa de todos nós.

Portanto, Presidente, encaminho favoravelmente à aprovação do projeto de lei para

que a lei federal do piso, a Lei nº 11.738, passe a valer em Minas Gerais no que diz

respeito à jornada de um terço extraclasse. A partir daí, mesmo que o piso salarial

não esteja aprovado, haverá pelo menos um terço da jornada.

Concedo aparte ao nobre Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Rogério

Correia.  Não poderia deixar de cumprimentar V.  Exa.  por  uma defesa tão justa e

coerente dos profissionais da educação. O nosso partido tem muito orgulho de V.

Exa. Como Líder do PDT nesta Casa, tenho de fazer esse registro.

A Lei nº 11.738 é oriunda de um projeto de lei do nosso grande Senador, um dos

maiores  expoentes  do  Senado  da  República,  o  Senador  Cristovam  Buarque.

Obviamente, V. Exa. sabe que, em todas as matérias que têm sido encaminhadas a

esta Casa, seja por iniciativa dos Deputados, seja da parte do governo, o nosso voto

é sempre favorável aos educadores e a todos os trabalhadores da educação. Não

podemos permitir  que uma área tão necessária e precípua seja deixada de lado.
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Portanto,  nós  do  PDT  estaremos  aqui  para  votar  favoravelmente  ao  projeto,

buscando, cada vez mais e de forma gradativa, organizar e melhorar as condições de

trabalho dessas pessoas e respeitar o piso nacional.

Portanto, fico muito à vontade para fazer este aparte a V. Exa., dizendo da nossa

alegria de ter o Senador Cristovam Buarque como autor do projeto que originou a Lei

nº  11.738,  que  fixou  o  piso  nacional  dos  professores.  Foi  arguida  a

inconstitucionalidade da lei por várias Estados, mas o Supremo bateu o martelo. Ela

está em vigor, não há vício de inconstitucionalidade, assim deve ser obedecida por

todos os Estados. Não poderia aqui deixar de fazer esse registro em nome do PDT,

para dizer que o nosso partido estará presente para votar, e votar favoravelmente à

matéria. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia*  -  Obrigado,  Deputado Sargento Rodrigues.  Quero

também reconhecer que V. Exa. sempre está conosco nos projetos que envolvem a

educação e os seus profissionais. V. Exa. sempre tem se pautado por nos ajudar e

votar junto com a categoria, nos pleitos dos trabalhadores da educação.

Deputado Sargento Rodrigues, também queria dizer que, ontem de manhã, fomos à

Central  Única  dos  Trabalhadores  e,  à  tarde,  fomos  à  Fiemg  buscar  que  esse

movimento seja global. E apresentamos também à Fiemg a proposta de nos ajudar

na mobilização em torno dos 100% dos “royalties” do pré-sal para a educação. Bem,

por que isso interessa também ao setor de indústria, comércio e serviços no Brasil?

Temos que necessariamente fortalecer o mercado interno brasileiro para não cairmos

no mesmo processo de recessão econômica a que a Europa e os Estados Unidos já

estão submetidos. Esse processo de desenvolvimento econômico só é possível se

melhorarmos o padrão da mão de obra no Brasil, qualificando-a. Qualificar a mão de

obra é também um dever da educação pública, e ampliar os recursos da educação

significa evidentemente cuidar do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e

Emprego  -  Pronatec  -  e  de  outros  programas  importantes  nos  Municípios,  nos

Estados e na União para formação de mão de obra qualificada.

Fomos bem acolhidos pela Fiemg, e quero agradecer ao Presidente da Fiemg, que

ontem recebeu a Bancada do PT para discutir esse assunto tão relevante para nós.

Levamos ao Presidente e ao conselho da Fiemg a discussão da medida provisória
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determinada pela Presidenta Dilma, as normas para baixar a conta de luz. Isso está

sendo votado hoje, na Câmara Federal. Ainda existem alguns destaques, mas já foi

aprovada  a  redação,  com  ressalva  das  emendas.  Está  sendo  discutida  hoje  na

Câmara Federal, e esperamos que possa ser aprovada. A diminuição dessa conta é

algo também importante para o desenvolvimento do Brasil, para desonerar e diminuir

o custo do País, não cortando direito dos trabalhadores, como muitas vezes é dito.

Falam ”Vamos cortar o custo Brasil” e concordam dizendo: “Vamos sim”. Como é que

se faz isso? Respondem: “Tira décimo-terceiro,  tira licença-maternidade,  diminui  o

valor do terço de férias”. Isso não é forma de se propor desenvolvimento, agravando-

se o arrocho em cima do trabalhador, mesmo porque o que faz o mercado interno

crescer é o aumento da renda, a divisão da renda dos trabalhadores, que, gastando

mais,  fazem  rodar  a  economia.  É  apenas  assim  que  podemos  fazer  crescer  o

mercado interno, e não cortando direitos.

Ontem também discutimos esse assunto e solicitamos ao Presidente da Fiemg uma

ação que convença aqueles que ainda militam e trabalham contra a medida provisória

da  Presidenta  Dilma  que  baixa  a  conta  de  luz  para  que  não  intercedam

contrariamente. Aqui em Minas Gerais, infelizmente, o principal militante das causas

contrárias à medida provisória é o Senador Aécio Neves, aquele que quebrou Minas.

Esse é o que mais milita contra baixarem-se as contas de luz. Ontem estivemos com

a Fiemg e procuramos clarear isso um pouco. Não é possível que Minas Gerais tenha

Deputados  e  Senadores  prejudicando  a  Medida  Provisória  nº  579,  da  Presidenta

Dilma.  Esperamos  que  a  sua  tramitação  avance  hoje  no  Congresso  e  que,  no

Senado, o Senador não ponha o pé na porta para paralisar um processo tão útil para

o Brasil, que é a redução da conta de luz, tão necessária tanto para as residências

quanto para a indústria. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.461/2012 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.669/2011,  do  Deputado  Dalmo
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Ribeiro  Silva,  que  institui  o  Polo  Fruticultor  de  Morango  do  Setor  de  Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Política

Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.669/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.500/2012, do Governador do Estado,

que institui  a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e Docência e a Gratificação de

Função de Pesquisa e Ensino, no âmbito da Fundação João Pinheiro, cria a carreira

de Médico da Área de Defesa Social,  institui regime de remuneração por subsídio

para  a  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico  da  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais,  reajusta  os  valores  das  tabelas  de

vencimento básico das carreiras do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

Art. (…) - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder parcelamento em até 180

(cento  e  oitenta)  meses  de  débitos  referentes  ao  Imposto  sobre  Circulação  de

Mercadorias e Serviços - ICMS - junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas

Gerais ou débitos inscritos junto à Procuradoria-Geral do Estado e à Advocacia-Geral

do  Estado.  Poderão  ser  incluídos  também  saldos  remanescente  de  débitos

consolidados  em  outros  programas  de  recuperação  fiscal  e  parcelamentos

anteriormente realizados, bem como débitos decorrentes do aproveitamento indevido

de créditos do referido imposto.

§  1º  -  Para  os  fins  do  disposto  no “caput”  deste  artigo,  poderão ser  pagas  ou

parceladas as dívidas de pessoas físicas ou jurídicas vencidas até a promulgação

desta lei.
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§ 2º - O objeto deste parcelamento será consolidado na data do seu requerimento e

será dividido pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, até

o limite estabelecido no “caput” deste artigo, não podendo cada prestação mensal ser

inferior a:

I - R$100,00 (cem reais), no caso de pessoa física;

II - R$500,00 (quinhentos reais), no caso de pessoa jurídica.

§ 3º -  Serão concedidos os benefícios  previstos  no inciso I  deste parágrafo em

casos  de  quitação  integral  de  débitos  ou  parcelamentos  cujo  valor  se  iguale  ou

supere 20.000 Ufemgs (vinte mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais):

I - redução de 70% (setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 60%

(sessenta por cento) das isoladas, de 70% (setenta por cento) dos juros de mora e de

70% (setenta por cento) sobre o valor do encargo legal.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  Esta  proposição  objetiva  permitir  que  o  Poder  Executivo  conceda

parcelamento de débitos fiscais relativos ao ICMS para empresas em débito junto à

Secretaria  de  Fazenda,  à  Procuradoria-Geral  do  Estado  e  à  Advocacia-Geral  do

Estado.  Trata-se  de  uma  ferramenta  importante  para  o  Estado  incrementar  a

arrecadação,  através  da  recuperação  de  recursos  que  se  encontram  em  aberto.

Simultaneamente, constitui-se alternativa relevante para conceder ao contribuinte a

oportunidade  de  regularizar  sua  situação  fiscal  e  ainda  estimular  a  atividade

econômica, equacionando o quadro econômico-financeiro.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência, nos termos do inciso I do

art.  228  do  Regimento  Interno,  deixa  de  receber  uma  emenda  da  Deputada

Rosângela  Reis,  por  tratar  de  assunto  não  versado  na  proposição  principal.  Em

votação,  o projeto,  salvo emenda.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.500/2012 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012, do Tribunal de

Contas, que altera a Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008: modifica o parágrafo

único do art. 110-A, o art. 110-C e o art. 110-F, com as redações conferidas pela Lei

Complementar  nº  120,  de  15/12/2011,  e  acrescenta  o  art.  110-J.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Presidente, antes da discussão, pedi a palavra

pela ordem por se tratar de matéria que precisa de quórum qualificado e votação

nominal.  Solicito  a  suspensão  da  reunião  por  2  minutos,  para  entendimento,  até

porque não temos quórum para votação da matéria.

O Deputado Gustavo Valadares - Presidente, em vez de suspendermos a reunião,

sugiro que V. Exa. peça a recomposição de quórum, para que os Deputados retornem

ao Plenário enquanto conversamos com o Deputado Sargento Rodrigues.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Anselmo José Domingos) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Responderam  à  chamada  47

Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, gostaria de ser breve, não

vou utilizar 1 hora, mas somente 10 minutos do nosso tempo para a discussão dessa

matéria.  É  muito  importante,  Deputado  Marques  Abreu,  que  alguns  colegas

Deputados fiquem atentos à votação desse projeto. A meu ver,  o projeto em si,  o

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  24,  precisa  ser  aprovado.  O  que  não  devemos

aprovar  é  o  Substitutivo  nº  1,  que  foi  aprovado  em  2º  turno  na  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com o passar do tempo, vamos aprendendo

nesta  Casa,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  principalmente  os  projetos  que

recebem  emendas  em  2º  turno,  no  finalzinho  do  ano,  devem  receber  um  olhar

diferenciado do conjunto de Deputados desta Casa. Por quê? Esse projeto traz dois
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pontos,  Deputado  Neider  Moreira,  que  estamos  acompanhando  há  muito  tempo.

Esses dois pontos não nos convencem a votar o substitutivo. Qual é o motivo? O

projeto em si trata de alterações na estrutura do Tribunal de Contas. Isso é pertinente.

Deputado Marques Abreu, podemos votar sem medo o projeto.

O  substitutivo  traz  duas  coisas  que  estão  na  contramão  da  nossa  atuação

parlamentar.  Por  que  digo  isso,  Deputado  Almir  Paraca?  Quando  se  trata  de

prescrição quinquenal, prevista no substitutivo a partir de 2011, estamos contrariando

a melhor doutrina, a jurisprudência já assentada não só nos tribunais superiores, mas

também nos tribunais  dos Estados.  Não podemos,  obviamente,  entender  que nas

ações de crime de improbidade administrativa não haja prescrição. O próprio Miguel

Reale Júnior pensava assim, entendia que não deveria ter a prescrição quinquenal.

Após  décadas,  ele  entendeu que isso prejudicaria  a chamada segurança jurídica.

Portanto deveria ser adotada a prescrição decenal, ou seja, aquela que está prevista

no Código Civil, a qual encontra respaldo, ressonância em todos os tribunais. Por que

tem de haver prescrição? Senão o gestor  fica preso, amarrado eternamente.  Isso

contraria a segurança jurídica. Não podemos criar um absurdo ou não permitir uma

prescrição, mas não uma prescrição quinquenal.

Entendo que o projeto, em sua forma original, na forma como foi aprovado, atende

perfeitamente  os  interesses  do  Tribunal  de  Contas.  Não foi  por  acaso,  Deputado

Marques Abreu, que o jornal “Estado de Minas” estampou matéria em sua primeira

página, dizendo que os Deputados iriam passar recibo, dar um presente para aqueles

gestores  públicos  que  cometeram,  durante  sua  gestão  pública,  diversos  atos  de

improbidade  administrativa.  Penso  diferentemente  do  jornal,  não  podemos

estabelecer a prescrição quinquenal, mas entendo que a prescrição decenal é devida,

até porque está prevista no Código Civil e na lei que rege a administração pública em

nosso país, a Lei nº 8.997.

Não concordamos também com o outro ingrediente que foi colocado no substitutivo,

porque está totalmente na contramão.

Deputado Marques, o substitutivo trouxe regalias,  privilégio de férias de 60 dias

para Auditor  Fiscal,  que é servidor público, igualando as férias de servidor público

com as de Conselheiro. Ora, Conselheiro tem uma forma de ser escolhido e nomeado
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completamente  diferente  de  servidor  público.  O  Auditor  Fiscal  prestou  concurso

público e é regido pelo Estatuto do Servidor Público.

Nós,  Deputados,  liderados  pelo  Presidente  Dinis  Pinheiro,  estamos  caminhando

numa direção de, cada vez mais, respeitar o interesse público, a vontade popular.

Que é a de  reduzir  qualquer  privilégio ou  qualquer  coisa que salte  aos olhos do

cidadão.  Não  será  este  Deputado quem  vai  votar  favoravelmente  ao  substitutivo.

Deputada Maria Tereza Lara, votaremos o projeto na forma original, que terá, sim,

meu apoio e voto. Entretanto, o substitutivo, não. Por quê? Por uma simples questão.

Primeiro,  traz  uma  prescrição  quinquenal  de  que,  a  meu  ver,  na  qualidade  de

advogado, discordo, pois deveria ser decenal, conforme estabelecido no Código Civil.

Segundo, não poderíamos estar aqui estendendo 60 dias de férias para servidores

públicos, igualando-os às prerrogativas de Conselheiros do Tribunal de Contas. Isso é

um privilégio. Deputado Marques, por que estamos na contramão? Porque votamos

um  projeto  de  resolução  que  retirou  o  pagamento  de  jetons  das  sessões

extraordinárias, atendendo o clamor da população, e também o fim do 14º e do 15º

salários, antecipando o que a Câmara dos Deputados não fez até hoje e, acredito,

não fará.

Estamos  sintonizados  com  a  vontade  popular.  Qual  é  a  vontade  popular?  Que

tenhamos nossas prerrogativas sem nenhum abuso, sem excessos, sem privilégios,

sem  regalias.  O  que  vemos  no  substitutivo?  Excesso  e  privilégio.  Sem  contar,

Deputado Neider, que há uma prescrição quinquenal que não está em consonância,

em sintonia com as decisões dos Tribunais Superiores e muito menos com as leis

constitucionais e infraconstitucionais. Portanto, meu encaminhamento é que devemos

votar o projeto em separado e, depois, o substitutivo. Os Deputados que quiserem

votar favoravelmente ao substitutivo ficarão livres para fazê-lo e da mesma forma os

que desejarem votar contra. Esclareço ainda que os Deputados da base de governo

não  podem confundir,  pois  esse não  é  um projeto  de  governo.  É um projeto  do

Tribunal de Contas. Repito, não é projeto de governo. Muito cuidado com a orientação

de votação. Concedo aparte ao Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider  Moreira  (em aparte)  -  Deputado Sargento  Rodrigues,  caros

colegas, farei algumas considerações a respeito desse projeto de lei complementar.
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Na verdade, inicialmente fiquei preocupado com o regime de tramitação e o que foi

feito  em  relação  ao  substitutivo  que  vem  a  Plenário  para  votação.  Vejam  bem,

tivemos  a  incorporação,  num  parecer  de  2º  turno,  de  outro  Projeto  de  Lei

Complementar  que  tramitava  na  Casa.  Ou  seja,  um  “frankenstein”  dentro  desse

projeto. O Projeto de Lei Complementar nº 24 tratava da prescrição de contas. O

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  27  tratava  da  mudança  de  nome do  auditor  do

Tribunal de Contas para Conselheiro Adjunto e, ao mesmo tempo, abre espaço para

mudança de regime de férias do Auditor do Tribunal de Contas. Uma mudança que

pode ser feita administrativamente.

É bom lembrarmos aos colegas que essa matéria foi  votada neste Plenário, em

anos anteriores, e foi rejeitada por esta Casa. Por que foi rejeitada? Porque é absurdo

pensarmos em conceder férias a servidor público em regime diferenciado. Pior que

isso, esse substitutivo traz embutida a mudança do nome Auditor, que vai passar a

ser chamado Conselheiro Adjunto, o que não pode ser feito por meio de projeto de lei

complementar. Isso tem de ser matéria de proposta de emenda à Constituição do

Estado, não podendo ser aprovado por meio de projeto de lei complementar.

Ou seja, as coisas têm acontecido nesta Casa, de modo a manchar, do ponto de

vista institucional, esta Assembleia. Não podemos compactuar com mudanças que

devem ser feitas por meio de proposta de emenda à Constituição, mas são feitas à

revelia desta Casa, por meio de projeto de lei complementar. Isso é absurdo, do ponto

de vista legislativo. Ou somos Deputados na essência e nos preocupamos com o

regime  legislativo,  com  a  forma  processual  como  deve  caminhar  cada  um  dos

projetos nesta Casa,  ou esta Casa não serve para nada.  Não posso me sentir  à

vontade para votar matéria para servidor público ter regime diferenciado de férias em

relação  à  totalidade  dos  servidores  públicos.  Ou  os  servidores  são  tratados  da

mesma maneira,  de  modo  isonômico,  ou  criaremos  uma casta  de  servidores,  de

pessoas  que  passarão  a  ter  privilégios  em  relação  a  outras.  Não  podemos

compactuar com isso; não podemos aceitar coisas dessa natureza.

Deputado  Sargento  Rodrigues,  quero  aqui  manifestar  a  minha  posição

absolutamente serena em relação a essa questão. Não me sinto à vontade para votar

o substitutivo,  em 2º turno.  O encaminhamento que daremos é pela sua rejeição,
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porque entendemos ser afronta à Constituição do Estado e afronta institucional a esta

Assembleia. Muito obrigado pela oportunidade.

O Deputado Sargento Rodrigues* -  Agradeço ao Deputado Neider Moreira.  Fico

muito feliz por V. Exa. ter se manifestado em relação à matéria, até porque quem nos

assiste, nos acompanha e acompanha os nossos mandatos precisa saber que esta

Casa não vota tudo a toque de caixa, que estamos atentos e não vamos votar matéria

contrária  à  moralidade  pública,  porque  não  fomos  pagos  para  isso.  O  Deputado

Neider Moreira reforçou isso. E digo mais, estou olhando a votação do Projeto de Lei

Complementar nº 24, em 1º turno, que até então não tinha recebido substitutivo.

Ele recebeu 50 votos favoráveis, o meu inclusive. São 50 Deputados. A matéria foi

votada no dia 5 de dezembro. Votamos favoravelmente à matéria. Não houve nenhum

voto  “não”,  porque  se  tratava  de  uma  coisa.  O  substitutivo,  aqui  lembrado  pelo

Deputado Neider Moreira, foi apresentado, num parecer de 2º turno, na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  não  cabe  a  nós,  que  somos  defensores  dos

trabalhadores,  de  pessoas  que  suam  a  camisa,  que  ganham  míseros  salários,

aprovar essa matéria. Tive uma emenda rejeitada neste Plenário. A Emenda nº 1 ao

Projeto de Lei Complementar nº 31 foi votada neste Plenário. Sabe que emenda era

essa, Deputado Marques Abreu? V. Exa. e o Deputado Celinho do Sinttrocel votaram

favoravelmente a essa emenda. Era uma emenda que determinava que o comando

da PM e do Corpo de Bombeiros estipulassem a carga horária. Até hoje, passados

quase 250 anos da polícia, esses são os únicos trabalhadores do Estado que não têm

uma carga horária definida. O substitutivo fala em 60 dias de férias, de regalias, de

privilégios para Auditores do Tribunal de Contas.

Eu disse, Deputado Bonifácio Mourão, que o Conselheiro Mauri Torres me telefonou

ontem pedindo que aprovássemos a matéria. Disse-lhe: “Conselheiro Mauri Torres,

vou sugerir a V. Exa. que, se quiser aprovar o projeto, faça com que ele seja votado

separado do substitutivo”. Quem sou eu para dar um conselho, até porque ele foi

Deputado aqui, por seis mandatos. Se tentar aprovar o substitutivo em primeiro lugar,

vai “tomar pau”. Há vários Deputados na Casa que não comungam com os termos do

substitutivo.  Os termos do substitutivo,  aos olhos da sociedade,  é imoral.  Matéria
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imoral, não voto. O projeto recebeu meu voto favorável no 1º turno. Mas estender

férias, não concordo. O projeto original trata da prescrição quinquenal. Já dei uma

olhada na forma original. Disse ao Conselheiro: “Se V. Exa. quer ver esse projeto

aprovado,  faça-o  votar  separado  do  substitutivo.  Deixe-nos  aprová-lo  na  forma

original e, depois, se tentar convencer os Deputados a votar o substitutivo, não vai

obter bom resultado”. V. Exa. deve saber que há mais votos contrários.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - O que é mais grave é o precedente que

poderemos criar nesta Casa. À medida que criamos essa forma, que o Tribunal de

Contas  cria  esse  regime  de  férias  diferenciado  para  o  Auditor,  estamos  sendo

cúmplices com a criação de um precedente absurdo do ponto de vista legislativo.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Deputado Neider Moreira, o projeto que está na

pauta é o projeto de lei complementar do Tribunal de Contas, não é o enviado pelo

Executivo, não é matéria do Governador. Os Deputados têm a liberdade de opinar, de

votar  favoravelmente  ou  não.  Não  se  trata  de  matéria  do  Governador,  que  tem

obviamente orientação da base do governo. Sou Deputado da base do governo, mas

não votarei favoravelmente à matéria. Vou votar o projeto, mas o substitutivo não terá

o meu apoio.

Quero encerrar a discussão, fazendo um apelo aos Deputados: vamos votar um

requerimento de inversão da votação, ou seja, aprovamos o requerimento, ficando em

sintonia com o Tribunal de Contas. O substitutivo será votado posteriormente. Não

vamos permitir  que uma matéria como essa seja endossada por  nós. Não foi  por

acaso que o jornal “Estado de Minas” estampou uma página inteira sobre a matéria e

não  foi  por  acaso  que  ele  colocou  essa  matéria  na  capa.  Ela  não  terá  minha

aprovação,  e  tenho  a  certeza  de  que  não  receberá  o  voto  favorável  de  muitos

Deputados que se encontram em Plenário. Tenho a certeza de que os Deputados vão

votar contra esse substitutivo. São essas minhas considerações iniciais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado, aproveito o aparte concedido

por  V.  Exa.  para trazer outro questionamento em relação ao substitutivo, que não

estava no vencido em 1º turno, mas entra no 2º turno, como V. Exa. mencionou.

Em nome da Bancada do PT, apresentarei um fato que nos preocupou e, para isso,

solicito  ao  Sr.  Presidente  que  tenhamos  um  tempo  maior  para  discutir  esse
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substitutivo,  com  a  paralisação  dos  nossos  trabalhos,  buscando  compreendê-lo

melhor. O Deputado André Quintão questionou o teor do substitutivo, pois matérias

veiculadas  hoje  pela  imprensa  nos  deixaram  preocupados.  Fomos  ler  com  mais

cuidado o  texto  do  substitutivo,  em  2º  turno  e,  no  caso  do  art.  6º,  que  trata  da

prescrição, foi incluído um parágrafo único, com o seguinte teor: “A pretensão punitiva

do Tribunal  de Contas, para os processos a que se refere o “caput” deste artigo,

prescreverá também quando a paralisação ou tramitação processual do feito em um

setor  ultrapassar  o  período  de  cinco  anos”.  Pelo  que  pude  entender  pretensão

punitiva seria aquela parte já julgada e não apenas o que será julgado. Entendo que a

pretensão punitiva se refere àqueles que receberam o parecer do Tribunal de Contas,

que está com o Conselheiro, e também àqueles que já têm alguma pena estabelecida

pelo Conselheiro. Teria de entender melhor o que significa essa pretensão punitiva.

Como não entendi  o  que é essa pretensão punitiva,  solicitei  aparte  ao Deputado

Sargento  Rodrigues  para  estudarmos  com  mais  cautela  o  que  significa  essa

pretensão punitiva do Tribunal de Contas.

Para o futuro, há concordância geral entre nós do que deve ser feito. Para o futuro,

será útil que o Tribunal de Contas tenha um prazo para emitir seu parecer. Ele tem

cinco anos para analisar as contas. Isso vai obrigar o Tribunal de Contas a trabalhar

em um período de cinco anos e não ficar por 10 anos, 15 anos com o processo. Às

vezes, não o julga por interesse político. O Tribunal terá de julgar o processo no prazo

de cinco anos, e haverá pressão da sociedade para que o julgamento ocorra no prazo

de cinco anos. Nesse sentido, a prescrição é útil, é necessária.

Pelo que entendi, rapidamente, Sr. Presidente, haverá anistia para aqueles que já

têm a tal da pretensão punitiva. Já estão com alguma ação estabelecida. Por esse

substitutivo,  essa  pretensão  será  anistiada.  Assim,  estaremos  anistiando  aqueles

casos já analisados, mas que ainda não foram punidos, por que o processo não foi

remetido a quem de direito, mas, no Tribunal de Contas, o procedimento já acabou.

Vamos anistiar julgamentos já feitos pelo Tribunal de Contas. Foi o que entendi. Não

tenho certeza, e queria saber mais a respeito.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Vou  esclarecer  a  V.  Exa.  o  que  trata  esse

parágrafo único. Deputado Rogério Correia, o que o parágrafo único determina é pior
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ainda  em  termos  de  escândalo  e  de  imoralidade,  quando  estabelece  que  os

processos a que se referem o “caput”  desse artigo prescreverão também quando

houver paralisação da tramitação processual do feito em um setor. Um processo está

tramitando no Tribunal de Contas, mas, se ficar parado em um setor por cinco anos,

ultrapassará a pretensão punitiva do órgão. Basta um servidor segurar o processo por

um tempo superior a cinco anos em um setor do Tribunal de Contas. Se o servidor

retiver o processo, a pedido de alguém, obviamente, isso não acontece por acaso,

passados  cinco  anos,  esse  processo  prescreve.  Deputado  Marques,  se  o  gestor

público, seja ele qual for, tiver desviado milhões de reais de seu Município, do órgão

público em que trabalhou, da Câmara Municipal, de uma Prefeitura ou de qualquer

órgão da administração pública, no âmbito do Estado, e o processo ficar retido por

cinco anos, a possibilidade de se punir aquele gestor estará prescrita. A pretensão de

se punir estará prescrita.

À  medida  que  o  substitutivo  é  analisado,  observamos  que  ele  traz  ainda  mais

consequências danosas à moralidade pública. Tenho a certeza de que esta Casa não

vai permitir a aprovação daquilo que entendemos ser danoso à moralidade pública,

que  é  contrário  a  ela.  Segundo  o  art.  37  da  Constituição  da  República,  a

administração pública dos poderes da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios  será

regida  pelos  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da

publicidade.  Então,  quando  tratamos  dessa  matéria  e  invocamos  a  moralidade,

estamos falando dos princípios da administração pública. E para aqueles que não são

muito afeitos a essas palavras, princípios constitucionais têm muito mais força que

letra de lei.  E não podemos permitir  que essa matéria seja aprovada na forma do

substitutivo. Portanto, Sr. Presidente, até que se busque o entendimento...

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Primeiramente cumprimento V. Exa.

por  seu zelo  e cuidado com a tramitação das proposições legislativas.  Deputado,

preocupa-me muito essa prática, cada vez mais comum na Casa, de tentar incorporar

o texto de uma proposição em outra, como parecer de 2º turno. Se a interpretação do

Regimento a alguns faculta fazê-lo, a boa prática legislativa recomenda que isso seja

banido.  Recentemente  vivemos essa mesma tentativa  em relação a  dois  projetos

oriundos do Ministério Público, em que também, em parecer de 2º turno, o texto de
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um projeto avulso, que ainda sequer tramitou na Casa, vinha sendo incorporado em

relatório de 2º turno, e acabamos optando por votar o texto original, o vencido em 1º

turno.

Portanto, independentemente do mérito em que V. Exa. busca aprofundar-se, assim

como o Deputado Rogério Correia, a forma já deve ser rejeitada. Não podemos, nesta

Casa, permitir que esta moda pegue. Simplesmente o relator de 2º turno incorpora,

numa  proposição,  outra  que  está  tramitando  em  outro  lugar,  e  ainda  contendo

dispositivos  que sequer  foram tratados durante  a  análise  do projeto  em 1º turno.

Ainda mais quando, no mérito, suscitam-se tantas dúvidas como aquelas levantadas

tanto  por  V.  Exa.,  quanto  pelo  Deputado  Rogério  Correia,  Líder  do  Partido  dos

Trabalhadores,  conforme  a  preocupação  que  manifestou,  relativa  às  palavras  do

Deputado André Quintão.

Acho  que,  independentemente  do  mérito,  a  forma,  que  desvaloriza  o  Poder

Legislativo, desvaloriza o Plenário, desvaloriza as comissões, deve ser rejeitada por

si mesma. Não podemos permitir  que essa moda pegue, que relatório de 2º turno

incorpore  proposições  avulsas,  diferentes  daquilo  que  foi  discutido  durante  a

tramitação  tanto  em  Plenário,  como  nas  comissões.  Portanto,  vejo  com  alguma

tranquilidade que tramite o vencido em 1º turno. Mas o substitutivo de 2º turno, com

esse não posso concordar. Acho que, entrando agora no mérito, impor ao Tribunal um

prazo para que ele se manifeste é até desejável, mas não pode ser a prescrição mais

curta, simplesmente um prazo mais curto para deixar de exercer as suas funções. Um

projeto como esse, Deputado Sargento Rodrigues, a meu juízo, deveria vir com o

prazo prescricional e uma punição prevista ao Tribunal em caso de descumprimento

desse prazo, porque aí, sim, estaríamos criando uma salvaguarda à sociedade para

que as contas fossem apreciadas num prazo mais curto. Mas simplesmente reduzir o

prazo prescricional, sem impor qualquer sanção ao Tribunal que deixar de cumprir a

sua função no novo prazo estabelecido, pode ser que se esteja criando uma brecha

ainda maior para a impunidade que infelizmente tem grassado solta no Estado de

Minas Gerais.

Portanto,  acho  que  esse  prazo  prescricional,  seja  lá  qual  for,  deveria  vir

acompanhado  de  uma sanção  em  caso  de  o  Tribunal  não  cumprir  o  prazo.  Em
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relação ao substitutivo em 2º turno, a rejeição plena, absoluta, independentemente do

mérito, em razão de algo que, infelizmente, parece querer transformar-se em prática

nesta Casa, que é o que chamo de trâmite Ben Johnson: rápido e viciado.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Obrigado,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.

Concederei  aparte,  primeiramente,  ao  Deputado  Anselmo  José  Domingos  e,  em

seguida, ao Deputado Paulo Guedes.

Apenas para orientar os ilustres colegas, o parágrafo único do art. 3º, Deputado

Neider,  contém  a  regalia,  a  coisa  mais  esdrúxula  que  poderemos  fazer  aqui,  na

contramão  da  moralidade,  quer  dizer,  uma  delas.  “Parágrafo  único:  As  férias  do

Conselheiro  corresponderão,  quanto  à  duração,  às  que  a  Lei  Orgânica  da

Magistratura Nacional assegura aos membros do Poder Judiciário”. E, mais adiante:

“O Conselheiro substituto entra nas férias de 60 dias”. Quer dizer, é o contrário. Daqui

a pouco, Deputado Neider, vão dizer que o servidor do Poder Legislativo terá de ter

um recesso parlamentar igual ao dos Deputados, subentendendo que ele também

terá de ir às bases com os parlamentares.

São situações diferentes. Por que o Deputado tem recesso parlamentar? Porque

precisa ir às bases; precisa ter essas tratativas com as suas lideranças políticas. Por

isso,  tem  de  haver,  Deputado  Marques,  essa  diferenciação.  Conselheiro  é

Conselheiro, Auditor  é Auditor.  O Auditor  prestou concurso público;  o Conselheiro,

não. A escolha do Conselheiro ocorre de forma diferenciada.

O Deputado Anselmo José Domingos (em aparte)* - Obrigado, Deputado Sargento

Rodrigues. V. Exa. aborda com muita propriedade esse tema, projeto que votaríamos

hoje,  pois  surgiram  para  mim  algumas  questões  importantes  em  relação  a  essa

matéria.  Algumas  já  foram  mencionadas  por  V.  Exa.,  pelo  Deputado  Sávio,  e

realmente me preocupa surgir matéria que não estava contida no projeto original. A

proposição original  trata da decadência e da prescrição no âmbito do Tribunal  de

Contas do Estado de Minas Gerais. Encerra-se aí o que é tratado no projeto original.

Aí vem uma sugestão do Tribunal de Contas, que apresenta novas matérias.

Entendo que cada órgão é responsável pela sua reestruturação administrativa. O

próprio Tribunal de Contas é que deve dizer o nome do cargo, se é Auditor, se é

Conselheiro,  se é Conselheiro Adjunto.  A casa é a responsável.  A nossa Casa,  a
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Assembleia Legislativa, é que deve dizer como ela se organiza administrativamente,

assim  como o  Estado  de  Minas  Gerais,  o  Tribunal  Militar,  o  Tribunal  de  Justiça.

Entretanto,  preocupa-me  transformar  um  cargo  que,  pelo  meu  conhecimento,  é

efetivo - portanto, tem estatuto próprio e se refere ao corpo de funcionários efetivos

do Tribunal de Contas - e incluí-lo em regras que são de Conselheiros do Tribunal,

que não é um cargo efetivo e que possui um regime totalmente próprio. Um é de

provimento  através  de  provas  e  títulos;  o  outro  é  uma  escolha  por  formas

diferenciadas.  São  provimentos  diferentes;  são  regimes  jurídicos  totalmente

diferentes.  Aliás,  são dois  regimes:  um de funcionário efetivo e o outro,  o regime

especial  dos  Conselheiros  do  Tribunal  de  Contas.  Aí  se transforma um  cargo  de

Auditor  em Conselheiro  Adjunto  e,  logo em  seguida,  equipara-se  apenas  um dos

direitos dos Conselheiros do Tribunal de Contas, que é a questão relativa a férias. As

férias  podem  ser  de  30  ou  de  60  dias,  contudo  não  é  essa  a  regra  para  os

funcionários efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Essas são algumas preocupações que gostaria de externar. A questão que trata da

prescrição é matéria de mudança durante todo o processo. Podemos concordar ou

não se se aumenta ou se se reduz a prescrição. V. Exa. expôs, com muita clareza,

como a  nossa legislação trabalha  a  questão da  prescrição,  mas  o  que  mais  me

preocupa  é  essa  linha  de  mistura  de  regimes  jurídicos  diferentes  e  de  eu  estar

vivendo nesta Casa uma situação diferente. Estudamos o projeto de uma forma, mas,

chega-se a um momento, ele é acrescido de outros temas e assuntos que não lhe

são afetos,  de matérias que não foram debatidas nas Comissões; matérias novas

acrescentadas  praticamente  na  hora  da  votação.  Acabamos  tendo  que buscar  as

informações nos últimos minutos.

O tema é  importante,  e  devemos votar  o  projeto  original  e  deixar  essas outras

matérias, que também são importantes, mas que devem ser votadas num momento

em  que poderemos debatê-las  mais.  É  muito  importante  termos firmeza nisso.  O

projeto original é bom, é importante e deve ser votado. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues* -  Deputado Anselmo José Domingos,  V.  Exa.

reforça o que vimos dizendo: a sua coerência é muito importante. Eu disse a V. Exa.

que o projeto foi votado no dia 5 de dezembro, que 50 Deputados votaram “sim” no
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projeto original. Parece que o painel não funcionou no dia e tenho em mãos o voto de

V. Exa, que votou “sim” à forma original. V. Exa. foi extremamente coerente em sua

fala, assim como o Deputado Paulo Guedes, que também votou “sim”. O processo do

projeto está em minhas mãos, e todos aqui votaram favoravelmente à forma original.

Não  havia  substitutivo  “frankenstein”.  Não  havia  matéria  tratando  de  regalias  e

privilégios e muito menos tratando de matéria muito delicada, que é a prescrição. Ora,

se o Código Civil trata em 10 anos, o que vamos falar em 5 anos? Se um funcionário

do setor segura a matéria,  há prescrição quinquenal. Termina aqui a pretensão, a

possibilidade da punição.

Concedo aparte ao Deputado Paulo Guedes, que também votou “sim” na forma

original do Projeto de Lei Complementar nº 24.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, ouvindo

os apartes, principalmente do Deputado Sávio Souza Cruz, que falou do substitutivo e

de vários projetos que tramitam nesta Casa, quero relembrar o que aconteceu nesta

Casa há dois anos.

Geralmente nos finais de ano, de 15 a 20 de dezembro, acontecem mudanças em

projetos,  então  temos  que  ficar  atentos.  Tramitou  um  projeto  do  Deputado  Dinis

Pinheiro que estabelecia que, se um carro fosse parado numa “blitz” e o problema

fosse falta de pagamento de IPVA, em vez de ser guinchado, deveria ser dada uma

chance ao motorista de providenciar esse pagamento, a fim de se evitar o transtorno

da burocracia. Esse era o projeto, mas, em 2º turno, fizeram um substitutivo para

atender a cinco empresas de ônibus e prejudicar mais de 50 mil taxistas e pequenas

empresas em todo o Estado e criaram uma multa absurda. O projeto foi votado de

forma simbólica, sem ninguém saber, e hoje mais de 50 mil taxistas sofrem, perderam

seus táxis com multas de até R$2.000,00, passaram por humilhações. O DER para os

carros nas estradas, e os passageiros ficam ao relento. Algumas cidades de Minas

Gerais nem linha de ônibus têm. Muitas têm ônibus uma vez por dia. Se a pessoa

adoecer ou tiver algum problema, não poderá mais pegar um táxi.

Leis  como  essa  votada  aqui  contra  os  taxistas,  contra  os  donos  de  empresas

pequenas, contra pequenas agências de turismo, contra donos de ônibus são uma

verdadeira prova de que esta Casa comete erros, e não podemos deixar isso voltar a
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acontecer. Esta é a casa do povo e, se é a casa do povo, não pode votar matérias, no

apagar das luzes, contra o povo, para beneficiar meia dúzia de pessoas e interesses

de  alguns  nesta  Casa.  Por  isso  quero  aproveitar  para  relembrar  esse  episódio.

Estamos lutando para que essa lei seja considerada inconstitucional, porque ela o é.

Ela  não  foi  votada  nas  comissões,  não  foi  discutida,  não  recebeu  parecer,  e  foi

aprovada.  E até penduricalhos foram colocados nela,  como o  que autoriza  que o

nome de Deputados apareça em obras públicas. É um negócio absurdo o que fizeram

aqui há dois anos. Espero que isso não volte a acontecer.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Lembro  aos  Deputados,  especialmente  aos

Deputados do PT e do PMDB, que, em 1º turno, votamos favoravelmente ao projeto

na  sua  forma  original.  Todos  votamos  favoravelmente,  porque,  até  então,  seu

conteúdo realmente  reorganizava  e  tratava da atuação  do  Tribunal  de  Contas do

Estado. Quanto ao substitutivo, V. Exa. observou-o de forma peculiar. O substitutivo

trouxe uma série de imposições legais que contrariam a nossa atuação parlamentar

nesta Casa.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado Sargento Rodrigues,

também queria reiterar a minha posição quanto ao conteúdo original do projeto. Ele é

importante, e não é justo que a morosidade de um órgão de controle deixe agentes

políticos  -  Prefeitos,  Secretários,  Presidentes  de  Câmaras  -  em  um  nível  de

insegurança quanto ao julgamento dos seus atos “ad infinitum”. Concordamos com

isso, não é correto, seja por inoperância ou por não priorizarem; é errado um Prefeito

cumprir o seu mandato e, depois de mais de 20 anos, 25 anos, não ter concluídos

seus procedimentos de fiscalização. Quanto ao conteúdo original do projeto, de fato

não temos dúvida: é importante. E por isso o votamos no 1º turno. No 2º turno, alguns

artigos estão gerando dúvida e insegurança. Quanto ao conteúdo, já falei. Há uma

dúvida com processos passados. Na forma como o substitutivo é apresentado, há

possibilidade  de  se  anistiarem  julgamentos  que,  em  algum  nível,  já  tenham

manifestação  clara  do  Tribunal.  No  conjunto,  se  não  identificarmos  esses  casos,

poderemos amanhã ser acusados de anistiarmos pessoas que desviaram merenda

escolar, por exemplo. Receio que isso aconteça.

Estamos  tendo  uma  condução  muito  correta  em  todos  os  projetos,
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independentemente de partido. Temos de identificar o que é fundamental no projeto

para votá-lo com segurança. Não podemos deixar aquilo em que há dupla ou tripla

interpretação. Não estou falando que o substitutivo vai fazer isso necessariamente.

Mas a dúvida está gerada. Precisamos de uma saída política. Nós, Deputados, já

fomos Secretários,  Prefeitos,  Vereadores e podemos ter  pequenas pendências  no

Tribunal.  Pequenas,  porque,  se  fossem grandes,  não  estaríamos  aqui.  E  fico  até

constrangido em votar um projeto dessa natureza, que venha a retroagir  e atingir

pessoas do meu partido ou nós próprios.

Isso  não  seria  bom  para  a  Assembleia  Legislativa.  Essa  não  é  uma  questão

partidária. Todos temos muitos amigos de legislaturas recentes no Tribunal, pessoas

muito empenhadas em agilizar a estrutura dele. Essa é a intenção original do projeto,

mas há uma insegurança jurídica quanto ao substitutivo. Em casos de insegurança

jurídica, a prudência recomenda o entendimento. Temos que sanar  as dúvidas do

ponto de vista técnico.

Estou sendo muito sincero. Não estou dizendo que, da forma como o substitutivo

está, haverá uma anistia ampla, inclusive para quem já está com um nível de punição.

Mas, na insegurança, prefiro não votar essa parte ou votar contra. Esclareço isso

porque há um entendimento quanto ao conteúdo do projeto, o vencido. Temos que

fazer um acordo político para que a Assembleia vote esse projeto com segurança. Se

o outro aspecto também for  importante, podemos ter  um prazo para votarmos os

acréscimos no início do ano. Este não é um bom momento para colocar o Legislativo

em dúvida, pois a imagem da Assembleia está muito boa. Temos amigos no Tribunal

e  devemos  conversar  sobre  o  equacionamento  da  situação pretérita.  Quem sabe

entremos num entendimento? Quem sabe conseguiremos estabelecer um prazo: um

ano, dois anos, três anos? E, se não resolvermos esses casos que têm 20 ou 25, o

Tribunal  terá  que  adequá-los.  Essa é  a  minha  dúvida.  Se  anistiarmos,  de  plano,

correremos um risco desnecessário.

Não tenho segurança do que estou falando, pelo que entendi do substitutivo. Posso

estar  equivocado,  mas,  como  o  projeto  está  aqui  para  ser  votado,  temos  uma

responsabilidade grande. Precisamos de um entendimento tranquilo e sereno para

analisar o mérito e ver o que podemos votar consensualmente. Esse é o caminho
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mais  adequado.  Caso  contrário,  perderemos  tudo.  O  conteúdo  original  é  muito

importante. É um absurdo que agentes políticos fiquem dependurados durante 20

anos, sem um desfecho. Isso é errado, gera insegurança.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Contraria a segurança jurídica, Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão (em aparte)*  -  Essa parte é importante. Então, para

salvar essa parte importante, talvez possamos refletir melhor sobre a outra.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço ao Deputado André Quintão. Concedo

aparte ao Deputado Rogério Correia, a quem solicito que seja breve.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Serei  breve,  Deputado  Sargento

Rodrigues.  Estamos  fazendo  um  estudo  e  percebemos  que  é  necessário

aprofundarmos a discussão daquilo que o Deputado André Quintão citou.

Em relação à prescrição em um setor de cinco anos, o raciocínio é o seguinte: se, a

partir  de  agora,  queremos  que  haja  um  julgamento  no  prazo  de  até  cinco  anos,

precisamos estabelecer, no Tribunal, como fazer para que esse julgamento se dê no

prazo de cinco anos. É inadmissível que isso fique cinco anos apenas no setor. Se

disserem  que  prescreverá  se  ficar  cinco  anos  no  setor,  permitiremos  que  um

determinado setor ou um funcionário guarde um processo para ser prescrito em cinco

anos. Essa possibilidade está posta em lei e, nesse caso, haverá prescrição. Não

estamos fazendo uma lei para agilizar o julgamento em cinco anos. O que me parece

razoável é que, se é para fazer o julgamento em cinco anos, temos que estabelecer

prazos máximos para um determinado servidor ou setor ficar com esse projeto. Que

sejam seis meses ou um ano. Posto isso, o prazo não cumprido pode ser prorrogado

se o Pleno do Tribunal, por um motivo justificado, conceder a prorrogação. Mas temos

que estabelecer um prazo mais rápido para que os setores agilizem o processo de

julgamento, tirem a possibilidade de prescrição o máximo possível.

Esse  é  o  meu entendimento  sobre  essa  questão.  Temos que  discuti-la  melhor,

inclusive com o próprio Tribunal de Contas.

O Deputado Sargento Rodrigues* -  Agradeço. Solicito apoio aos Deputados que

estão atentos  à votação,  porque apresentamos um requerimento para  que haja a

inversão da votação, ou seja, para que o projeto seja votado na forma original, em
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primeiro lugar. Gostaria de pedir o apoio dos Deputados para votação e aprovação do

requerimento.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Não  há  outros  oradores  inscritos;

encerra-se a discussão.

Questão de Ordem

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  suspensão  dos

trabalhos por 10 minutos para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência vai  suspender  a reunião por  45 minutos,  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/12/2012

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco, Duarte Bechir e Leonardo Moreira (substituindo o Deputado Fred Costa, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria contante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
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Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: 1.672, 1.675, 1.676, 1.680, 1.683, 1.686, 1.688, 1.689,

1.692, 1.694, 1.695, 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.711,

1.712, 1.715, 1.717, 1.718, 1.722, 1.723, 1.725, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731,

1.732,  1.733,  1.734,  1.737 (relator:  Deputado Duarte Bechir);  1.738,  1.739,  1.741,

1.743, 1.745, 1.746, 1.747, 1.748, 1.749, 1.750, 1.751, 1.753, 1.755, 1.759, 1.760,

1.764, 1.765, 1.766, 1.767, 1.770, 1.771, 1.773, 1.775, 1.776, 1.777, 1.778, 1.779,

1.781,  1.782,  1.783,  1.784,  1.787,  1.789,  1.790,  1.796  (relator:  Deputado  André

Quintão); 1.797, 1.801, 1.803, 1.805, 1.806, 1.809, 1.811, 1.812, 1.813, 1.818, 1.819,

1.821,  1.822,  1.823,  1.824,  1.825,  1.826  (relator:  Deputado Bosco);  1.830,  1.832,

1.833, 1.835, 1.837, 1.842, 1.845, 1.846, 1.847, 1.848, 1.850, 1.853, 1.855, 1.856,

1.857, 1.858, 1.859, 1.860, 1.862, 1.866/2012 (relator: Deputado Leonardo Moreira).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovadas, na forma dos requerimentos apresentados, as Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.672, 1.683, 1.701, 1.707, 1.708, 1.718, 1.730, 1.743, 1.745,

1.765, 1.766, 1.776, 1.783, 1.805, 1.811, 1.812, 1.824, 1.847, 1.853, 1.858, 1.859,

1.860,  1.866/2012.  São  aprovadas,  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.472/2012 e dos requerimentos apresentados, as Propostas de Ação Legislativa nºs

1.675, 1.688, 1.689, 1.728, 1.729, 1.732, 1.737, 1.755, 1.781, 1.782, 1.787, 1.789,

1.830, 1.850, 1.857/2012. São aprovadas, na forma de emendas aos Projetos de Lei

nºs 3.471/2012 e 3.472/2012 e dos requerimentos apresentados, as Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.676, 1.695, 1.705, 1.711, 1.715, 1.717, 1.723, 1.733, 1.734,

1.738, 1.753, 1.770, 1.790, 1.821, 1.825, 1.842/2012. São aprovadas, na forma de

emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471/2012 e 3.472/2012, as Propostas de Ação

Legislativa nºs 1.692,  1.722, 1.739, 1.747, 1.764, 1.796, 1.819, 1.826, 1.846/2012.

São  aprovadas,  na  forma de emendas  aos  Projetos  de  Lei  nº  3.471/2012 e  dos

requerimentos  apresentados,  as  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.694,  1.741,

1.746, 1.751, 1.767, 1.778, 1.803, 1.813, 1.818, 1.855/2012. São aprovadas, na forma

de emendas aos Projetos de Lei nº 3.471/2012, as Propostas de Ação Legislativa nºs

1.700, 1.706, 1.760, 1.773, 1.806/2012. São aprovadas, na forma de emendas aos
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Projetos de Lei nº 3.472/2012, as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.703, 1.712,

1.725, 1.731, 1.750, 1.759, 1.771, 1.775, 1.779, 1.784, 1.797, 1.822, 1.823, 1.832,

1.833,  1.845,  1.848,  1.856,  1.862/2012.  E  são  rejeitadas  as  Propostas  de  Ação

Legislativa nºs 1.680, 1.686, 1.702, 1.727, 1.748, 1.749, 1.777, 1.801, 1.809, 1.835,

1.837/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - João Leite - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.471/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2013, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1 a 13, 25 a 39, 43 a 45,

47 a 57, 67 a 78, 80 a 87, 91 a 94, 116 a 118, 155, 191 a 241, 243 a 252, 255 a 274,

282, 284 a 288, 291 a 300, 306, 310, 311, 313 a 316, 320 a 338, 345 a 355, 357 a

370, 372 a 382, 385 a 388, 400 a 411, 414, 418 a 424, 426 a 431, 441 a 470, 486 a

524, 528 a 534, 536 a 555, 558 a 561, 563, 564, 566, 567, 572 a 575, 578, 579, 581 a

587, 596, 597, 599 a 604, 611 a 618, 649 a 655, 660 a 669, 676 e 693 a 804 e com as

Subemendas n° 1 às Emendas nos 14 a 16, 18, 40 a 42 , 60, 61, 63, 79, 88 a 90, 95 a

99, 106, 114, 115, 242, 253, 275 a 277, 279 a 281, 289, 290, 301, 304, 305, 307 a

309, 312, 317 a 319, 339 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413, 415 a 417, 425,

432, 434, 439, 525 a 527, 535, 556, 557, 562, 565, 568 a 571, 576, 577, 580, 588 a

595, 598, 605, 606, 609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689, 691 e 692.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.471/2012

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei estima a receita e fixa a despes a do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2013, compreendendo, nos termos do art. 157 da Constituição

do Estado e do art. 4° da Lei n° 20.373, de 9 de ag osto de 2012:

I  -  o  orçamento fiscal  referente aos Poderes do Estado,  seus fundos,  órgãos e

entidades da administração direta e indireta;

II  -  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Ger ais para o exercício financeiro

de 2013 estima a receita em R$68.101.631.673,00 (sessenta e oito bilhões cento e

um milhões seiscentos e trinta e um mil seiscentos e setenta e três reais) e fixa a

despesa em igual importância.

Art. 3° - As receitas do Orçamento Fiscal serão rea lizadas mediante arrecadação de

tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 4° - Os demonstrativos consolidados do Orçamen to Fiscal e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 5° - As despesas dos órgãos e entidades compre endidos no Orçamento Fiscal

serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo  único  -  Cada  crédito  consignado  a  projeto,  atividade  e  operações

especiais constantes nos anexos a que se refere o “caput” integra esta lei na forma

de  inciso  deste  artigo,  identificado  numericamente  pela  respectiva  codificação

orçamentária.

Art.  6° -  O Orçamento  de Investimento das  Empresas Controladas  pelo Estado

estima  as  fontes  e  fixa  os  investimentos  em  R$6.647.897.987,00  (seis  bilhões

seiscentos e quarenta e sete milhões oitocentos e noventa e sete mil novecentos e

oitenta e sete reais).



2956
____________________________________________________________________________

Art. 7° - Os investimentos das empresas controladas  direta ou indiretamente pelo

Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações

especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes

no  Anexo  III  integram  esta  lei  na  forma  de  incisos  deste  artigo,  identificados

numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 2°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput”:

I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  quando  se  referirem  a

remanejamento  ou  utilizarem  como  fonte  o  excesso  de  arrecadação  e  o  saldo

financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o

superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de

precatórios  e de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação

Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos

e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos Municípios;

VI - as alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 20.373, de 201 2;

Art. 9° - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas Gerais  -  Fundhab -  até  o limite  de  10% (dez por  cento)  da

despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do “caput” do art.

62 da Constituição do Estado.

§ 1° - Os créditos suplementares de que trata o “ca put” deste artigo utilizarão como

fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
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do  próprio  orçamento  suplementado  e  serão  abertos  por  regulamento  próprio  da

Assembleia  Legislativa,  que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas

discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do “caput” do art. 15 da Lei n°

20.373, de 9 de agosto de 2012.

§ 2° - As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  n° 20.373,  de  201 2,  não  onerarão  o  limite

estabelecido  no  “caput”  deste  artigo  e  poderão  ser  realizadas  nos  termos  de

regulamento da Assembleia Legislativa.

§ 3° - A Assembleia Legislativa comunicará a suplem entação à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de

publicação do regulamento, para as providências necessárias.

Art.  10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de

10% (dez por cento) do valor referido no art. 6°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput” as suplementações

realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo

Estado e com outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o

refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às

operações de crédito contratadas pelo Estado prevista para o exercício de 2013, no

âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,

a cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será

realizada nos termos de regulamento.

Art.  12 -  A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-

Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada

em ações orçamentárias  próprias  alocadas no Fundo Financeiro  de  Previdência  -

Funfip -, será realizada por esses respectivos órgãos.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal

n° 101, de 4 de maio de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o “caput” deste
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artigo obedecerá ao limite fixado para cada órgão ordenador da despesa.

Art. 13 - As disposições do Anexo IV desta lei, consideradas incisos deste artigo,

constituem  alterações  ao  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.

Art.  14  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  compatibilizar  as  alterações

decorrentes  das  emendas  parlamentares  constantes  no  Anexo  IV  com  o  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

Art.  15 -  Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2013 contido no PPAG 2012-2015 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2013, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 16 - Esta lei vigorará no exercício de 2013, a partir de 1° de janeiro.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.

ANEXOS I, II E III

Os Anexos I,  II  e  III  desta lei  encontram-se disponíveis  no “site”  da Assembleia

Legislativa (almg.gov.br), em “Acompanhe > Planejamento e Orçamento Público > Lei

Orçamentária Anual (LDO) - Em tramitação”.

ANEXO IV

INCISO: 1 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 356)

1 031 02 061 723 2 117 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Construção,  Reforma  e  Aquisição  de  Unidades  Prediais  do

Tribunal de Justiça - Construção do Anexo do Fórum da Comarca de Pará de Minas

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 2 (Emenda nº 755)

1 221 19 364 043 1 227 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto  do  gasto:  Ensino  Superior  -  Implantação  da  Rede  Uaitec  (despesas  de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 3 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 89)

1 221 19 364 043 1 227 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Ensino Superior (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 4 (Emenda nº 791)

1 221 19 571 043 1 131 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Rede de Inovação Tecnológica / Sectes (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 5 (Emenda nº 78)

1 221 19 571 108 1 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Operacionalização de Cvts e Telecentros (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 6 (Emenda nº 381)
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1 231 20 121 112 2 005 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 7 (Emenda nº 382)

1 231 20 121 112 2 005 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 8 (Emenda nº 330)

1 231 20 121 112 2 005 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 9 (Emenda nº 322)

1 231 20 121 161 4 116 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto:  Controle e Gestão Social  das Políticas Públicas de Agricultura

Familiar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência



2961
____________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 10 (Emenda nº 778)

1 231 20 601 161 4 080 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 11 (Emenda nº 776)

1 231 20 601 161 4 109 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Implementação  de  Projetos  em  Territórios  de  Povos  e

Comunidades Tradicionais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 12 (Emenda nº 529)

1 231 20 601 161 4 114 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto:  Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar - Fomento a Projetos de Produção Agroecológica Utilizáveis Como Unidades

Demonstrativas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 13 (Emenda nº 424)

1 231 20 601 161 4 114 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto:  Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 14 (Emenda nº 534)

1 231 20 605 025 1 218 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 15 (Emenda nº 27)

1 231 20 605 025 1 218 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 16 (Emenda nº 338)

1 231 20 605 161 4 115 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Apoio  a  Comercialização  da  Agricultura  Familiar  (despesas

correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 17 (Emenda nº 316)

1 231 20 605 161 4 115 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Apoio  a  Comercialização da Agricultura  Familiar  (despesas  de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 18 (Emenda nº 260)

1 231 20 606 028 1 212 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Desenvolvimento  do  Agronegócio  de  Minas  Gerais  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 19 (Emenda nº 257)

1 231 20 606 028 1 212 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 20 (Emenda nº 533)

1 231 20 691 161 4 086 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas - R$ 50.000,00

Destinados a Apoiar a Realização do 6º Encontro de Agricultores Rurais do Centro-

Oeste, em Divinópolis. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 21 (Emenda nº 764)

1 231 20 691 161 4 086 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Feira  Estadual  de  Agricultura  Familiar  -  Agriminas  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 22 (Emenda nº 732)

1 231 20 845 161 4 112 0001 3 3 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Garantia de Renda Mínima aos Agricultores Familiares (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 23 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 605)

1 251 06 126 021 1 115 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Projeto Implantação de Videomonitoramento (Olho-Vivo) - Projeto
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de  Implantação de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)  -  Fortalecer  a  Segurança  em

Belo  Horizonte  -  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho  Vivo),  em  Todas  as

Regionais, em Áreas Estrategicamente Definidas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 24 (Emenda nº 753)

1 251 06 126 021 1 115 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 25 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 413)

1 251 06 181 034 1 283 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Polícia para Cidadania - Capacitação de 72 Policiais Militares para

Atuarem Como Instrutores  do  Programa Educacional  de  Resistência  às  Drogas  -

Proerd. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 26 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 18)

1 251 06 181 034 1 283 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Polícia  para  Cidadania  -  Capacitar  72  Policiais  Militares  para

Atuarem Como Instrutores  do  Programa Educacional  de  Resistência  as  Drogas  -

Proerd (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 27 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 90)

1 251 06 181 034 1 283 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Polícia para Cidadania (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 28 (Emenda nº 400)

1 251 06 181 141 4 232 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Policiamento  Ostensivo  Geral  -  Promover  Ações  e  Atividades

Voltadas ao Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas, no Valor de

R$30.000,00,  e  Promover  Ações  e  Atividades  Voltadas  ao  Projeto  Crianças  de

Atitude, no Valor de R$20.000,00, Ambos na 11ª Região de Polícia Militar, em Montes

Claros. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 29 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 343)

1 251 06 181 141 4 289 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo de Trânsito (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 30 (Emenda nº 233)

1 251 06 181 141 4 290 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo de Meio Ambiente (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 31 (Emenda nº 614)

1 251 12 361 170 2 057 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Colégio Tiradentes de

Minas Gerais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 32 (Emenda nº 789)

1 251 13 391 131 1 130 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação e Revitalização do Museu Histórico da Polícia Militar

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 33 (Emenda nº 769)

1 261 12 122 232 4 364 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 34 (Emenda nº 551)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8 A 7.506,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 7.506,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 35 (Emenda nº 549)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8 A 32.528,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 32.528,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 36 (Emenda nº 548)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8 A 5.004,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.004,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 37 (Emenda nº 550)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8 A 6.077,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 6.077,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 38 (Emenda nº 552)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8 A 24.783,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 24.783,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 39 (Emenda nº 553)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8 A 77.090,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 77.090,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 40 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 657)

1 261 12 122 701 2 086 0001 3 3 99 10 8 A 3.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 3.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 41 (Emenda nº 555)

1 261 12 122 701 2 086 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 42 (Emenda nº 761)

1 261 12 243 015 4 034 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 43 (Emenda nº 524)

1 261 12 243 015 4 034 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  -  Rede  de

Acompanhamento Social nas Escolas - R$100.000,00 para a Execução em Araxá,

Região do Alto Paranaíba, e R$100.000,00 para a Execução em Belo Horizonte, na

Região Central. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 44 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 557)

1 261 12 306 025 2 121 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 261 12 306 025 2 121 0001 3 3 50 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Alimentação  Escolar  -  Suplementação da Alimentação Escolar

para Escolas Indígenas. (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2121 - Alimentação Escolar (outras

despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 45 (Emenda nº 457)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 46 (Emenda nº 238)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 47 (Emenda nº 601)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 48 (Emenda nº 331)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 49 (Emenda nº 72)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 50 (Emenda nº 83)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -
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Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 51 (Emenda nº 714)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 52 (Emenda nº 508)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental  -  Reforma e Pequenos Reparos na E. E. José Amâncio dos

Santos, no Município de Igarapé (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 53 (Emenda nº 500)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamento  para  a  E.E.  Nelson  Fernandes

Friaça (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 54 (Emenda nº 499)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00



2973
____________________________________________________________________________

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamento para a E. E. São Tomaz de Aquino,

no Município de Divinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 55 (Emenda nº 49)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 56 (Emenda nº 422)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 57 (Emenda nº 517)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  Escolas  Municipais  no

Município de Baldim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 58 (Emenda nº 515)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma da Escola Municipal Felipe de Freitas no Município de

São Gonçalo do Pará (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 59 (Emenda nº 502)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma de Banheiros da E. E. da Vila Boa Vista (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 60 (Emenda nº 489)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Fundamental  -  R$  30.000,00  Reais  para  Aquisição  de  Mobiliário  e

Equipamento para a E. E. Maria Rita Duarte no Município de Juatuba (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 61 (Emenda nº 699)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 62 (Emenda nº 523)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 63 (Emenda nº 11)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 64 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 305)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Construção de  Novo  Prédio  Destinado  a  Abrigar  a  Escola

Estadual  Joaquim  Eliziário  da  Silva,  no  Povoado  de  Águas  Claras,  Município  de

Santana do Paraíso, Que Atende Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e

Vem Sofrendo Constantemente Com Alagamentos de Grande Intensidade. (despesas
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de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 65 (Emenda nº 213)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 190.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 190.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 66 (Emenda nº 68)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 67 (Emenda nº 740)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental  -  Municípios  de Acaiaca,  Aimorés,  Berilo,  Berizal,  Divino das

Laranjeiras, Engenheiro Caldas, Fortuna de Minas, Itabirito, Joaíma, Mariana, Marilac,

Matias Lobato, Nanuque, Nova Modica, São João do Paraíso, São José do Safira,

Serra dos Aimorés, Tumiritinga. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 68 (Emenda nº 652)



2977
____________________________________________________________________________

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 69 (Emenda nº 430)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 70 (Emenda nº 497)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto:  Atendimento aos Municípios -  R$ 20.000,00 para Aquisição de

Equipamentos  para  o  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  Dona  Alice  Ferreira

Franca, no Município de Contagem. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 71 (Emenda nº 227)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 72 (Emenda nº 378)
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1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 73 (Emenda nº 346)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 74 (Emenda nº 255)

1 261 12 361 271 4 202 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 75 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 317)

1 261 12 362 015 4 586 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Provimento e Gestão do Ensino Médio (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 76 (Emenda nº 197)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 77 (Emenda nº 602)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 78 (Emenda nº 272)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 79 (Emenda nº 25)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 80 (Emenda nº 458)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 81 (Emenda nº 75)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 82 (Emenda nº 771)

1 261 12 365 233 4 361 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios para a Universalização da Educação Infantil

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 83 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 319)

1 261 12 367 271 4 567 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Desenvolvimento da Educação Especial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 84 (Emenda nº 734)

1 261 12 422 198 4 347 0001 3 3 99 10 8 A 180.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Convivência na Diversidade (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 85 (Emenda nº 735)

1 261 12 422 198 4 349 0001 3 3 99 10 8 A 320.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 320.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Capacitação em Segurança nas Escolas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 86 (Emenda nº 765)

1 261 12 812 271 4 068 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Xadrez nas Escolas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 87 (Emenda nº 336)

1 271 13 391 125 4 528 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Manutenção de Espaços Culturais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 88 (Emenda nº 653)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 130.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 89 (Emenda nº 261)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 90 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 556)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 164.984,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 164.984,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Apoio a Festas Tradicionais

Indígenas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 91 (Emenda nº 721)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 92 (Emenda nº 205)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 93 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 16)
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1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto:  Apoio à Cultura  Popular  e Imaterial  -  Realização do Concurso

Estadual  dos  Quadrilheiros  Juninos  Mineiros  Contemplando  Etapas  Regionais

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 94 (Emenda nº 234)

1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 95 (Emenda nº 262)

1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 96 (Emenda nº 775)

1 271 13 392 009 4 063 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais. (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 97 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 15)
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1 271 13 392 123 4 404 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto:  Premiação à Produção Cultural -  Conceder Premiação Cultural

Com  Objetivo  de  Promover,  Proteger  e  Divulgar  o  Movimento  Junino  Mineiro

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 98 (Emenda nº 209)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 99 (Emenda nº 745)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 100 (Emenda nº 403)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 101 (Emenda nº 463)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 102 (Emenda nº 528)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 103 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 275)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 104 (Emenda nº 715)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 105 (Emenda nº 32)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 106 (Emenda nº 465)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 107 (Emenda nº 12)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 108 (Emenda nº 204)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 109 (Emenda nº 697)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 110.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 110.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 110 (Emenda nº 323)
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1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 111 (Emenda nº 288)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 112 (Emenda nº 268)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 113 (Emenda nº 462)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 114 (Emenda nº 292)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 115 (Emenda nº 332)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 116 (Emenda nº 210)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 117 (Emenda nº 615)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 118 (Emenda nº 742)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 1.017.920,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.017.920,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Implantação  do

Museu Regional do Norte de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 119 (Emenda nº 300)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 120 (Emenda nº 291)

1 271 13 392 124 4 412 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Promoção de Eventos e Ações Educativas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 121 (Emenda nº 193)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 122 (Emenda nº 200)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 123 (Emenda nº 404)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 124 (Emenda nº 221)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 125 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 594)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Calçamento das Vias do Conjunto Habitacional Esperança, na Comunidade de

Cansanção, em Virgem da Lapa. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 126 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 595)
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1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Calçamento de Vias no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 127 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 593)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação do Trecho de 1,5 Km Que Liga a Br 367 ao Campus do Ifet de

Araçuaí, (Jequitinhonha/Mucuri), no Valor de R$800.000,00; Iluminação do Trecho 1,5

Km Que Liga a Br  367 ao Campus do Ifet  de Araçuaí,  (Jequitinhonha/Mucuri),  no

Valor de R$100.000,00 (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 128 (Emenda nº 5)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 129 (Emenda nº 427)
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1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 130 (Emenda nº 30)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 131 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 253)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação da Rua Vinte (Entre a Rua Vinte e Três e Rua Sem Nome), do

Bairro Vista do Sol, Município Belo Horizonte (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 132 (Emenda nº 757)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 10.600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 133 (Emenda nº 452)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 134 (Emenda nº 8)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 135 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 79)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Construção de Uma “Pista Alternativa/Ciclovia”, Paralela a Mg-188, no Trecho

Que Faz Ligação da Sede do Município de Unaí/Mg ao Bairro Santa Clara, Com Um
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Percurso de Aproximadamente 6(Seis) Km. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 136 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 692)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação no Município de Cambuí (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 137 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 678)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação no Município de Poço Fundo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 138 (Emenda nº 738)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Recuperação da Ponte Pampam no Rio Mucuri, Que Interliga os Municípios

de Nanuque e Carlos Chagas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 139 (Emenda nº 117)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 140 (Emenda nº 351)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação de Vias Públicas do Município de Lagoa Dourada (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 141 (Emenda nº 352)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação de Vias Públicas do Município de Córrego Danta (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 142 (Emenda nº 353)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Calçamento de Vias Públicas do Município de Piracema (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 143 (Emenda nº 354)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Pavimentação  de  Vias  Públicas  do  Município  de  São  José  da  Varginha

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 144 (Emenda nº 218)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 145 (Emenda nº 52)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 146 (Emenda nº 441)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 147 (Emenda nº 243)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 90.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 90.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 148 (Emenda nº 704)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 149 (Emenda nº 708)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 150 (Emenda nº 70)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 151 (Emenda nº 297)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 152 (Emenda nº 311)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 153 (Emenda nº 368)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Construção de Pista de Skate no Município de Pará de Minas (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 154 (Emenda nº 664)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 155 (Emenda nº 327)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 156 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 60)

1 301 04 451 132 4 670 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Fornecimento de Elementos Estruturais para Apoio à Infraestrutura

Municipal - Construção de Capela-Velório no Bairro Lourdes, na Cidade de Itaúna

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 157 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 415)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Construção de Centro de Convenções no Município de Varginha.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 158 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 40)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Contrução do 46o Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais no

Município de Patrocínio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 159 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 115)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Inclui a Região do Rio Doce. Destina-Se a Construção de Unidade

de Atendimento  Integrado (Uai),  Localizada  no Município  de  Ipatinga.  Justifica-Se

Pela  Alta  Concentração  Populacional  na  Região,  Oferecendo  Alternativa  aos

Cidadãos  para  Acesso  Rápido  a  Diversos  Serviços  Públicos  Como  Carteira  de

Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte, Emissão de Multas de Trânsito, Seguro

Desemprego, Disponibilização de Vagas de Trabalho, Dentre Outros. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 160 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 97)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental  -  Construção  de  Um  Centro  Socioeducativo  de  Atendimento  a

Adolescentes Infratores -  Cia, no Município de Santana do Paraíso.  (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 161 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 289)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto  do  gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental - Construção da Sede do 54º Batalhão de Polícia Militar no Município

de Ituiutaba. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 162 (Emenda nº 92)

1 321 10 122 138 2 010 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do gasto: Ações de Tecnologia da Informação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 163 (Emenda nº 294)

1 371 18 541 105 4 062 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do gasto: Apoio à Gestão Ambiental (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 164 (Emenda nº 618)

1 401 06 128 294 4 366 0001 3 3 99 10 8 A 140.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 140.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 165 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 606)
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1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto  do  gasto:  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  do  Cbmmg  -

Instalação  de  Unidade  do  Corpo  de  Bombeiro  na  Região  Centro-Sul  de  Belo

Horizonte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 166 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 525)

1 411 13 392 042 1 251 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Festivais Culturais - R$100.000,00 para a Realização do Festival

de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale -, e R$100.000,00 para o

Festival de Cultura Popular do Médio Mucuri. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 167 (Emenda nº 747)

1 411 23 695 114 4 601 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 168 (Emenda nº 710)

1 411 23 695 114 4 601 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 169 (Emenda nº 746)

1 411 23 695 114 4 601 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 170 (Emenda nº 564)

1 441 03 092 726 1 099 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -

Implantação  de  Núcleos  Itinerantes  da  Defensoria  Pública,  Com  Aquisição  e

Adequação de Veículo para Tal. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 171 (Emenda nº 563)

1 441 03 092 726 4 033 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -

Construção de Sede da Defensoria Pública em Araxá (Alto Paranaíba). (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 172 (Emenda nº 787)

1 451 06 183 034 4 368 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Escritório de Gestão e Articulação para a Segurança no Trânsito
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(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 173 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 417)

1 451 06 421 020 1 291 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  gasto:  Humanização  do  Sistema  Prisional  e  Implantação  de  Apac  -

Implementar  Melhorias  e  Ampliação  da  Infraestrutura  das  Apacs  Existentes  no

Estado. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 174 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 342)

1 451 06 451 292 2 065 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades

Físicas do Sistema de Defesa Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 175 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 412)

1 451 14 422 052 4 082 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 176 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 95)

1 461 22 661 195 4 472 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto  do  gasto:  Produtividade,  Qualidade  e  Competitividade  de  Pequenas  e

Médias Empresas de Minas Gerais - Apoio ao Reconhecimento do Arranjo Produtivo

Local do Setor Metal-Mecânico da Região do Vale do Aço, Com Sede no Município de

Ipatinga (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 177 (Emenda nº 744)

1 461 22 661 195 4 472 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto  do  gasto:  Produtividade,  Qualidade  e  Competitividade  de  Pequenas  e

Médias Empresas de Minas Gerais - Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica

para  Suporte  ao  Armazenamento  e  Comercialização  de  Flores  do  Município  de

Barbacena (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 178 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 395)

1 471 04 605 029 1 210 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Planejamento e Desenvolvimento Regional Integrado - Elaboração

de 1(Um) Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional Integrado para a Região

dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 179 (Emenda nº 542)
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1 471 10 512 053 1 062 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Vida no Vale - Sedru - Implantação de Módulos Sanitários nas

Comunidades Indígenas da Região Jequitinhonha e Mucuri: Teófilo Otoni, Ladainha,

Maxacali; (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 180 (Emenda nº 545)

1 471 10 512 053 1 062 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Vida no Vale - Sedru - Implantação de Módulos Sanitários nas

Comunidades  Indígenas  da  Região  do  Rio  Doce:  Carmésia,  Aldeia  Pataxó;

Resplendor, Crenak (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 181 (Emenda nº 544)

1 471 10 512 053 1 062 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Vida no Vale - Sedru - Implantação de Módulos Sanitários nas

Comunidades Indígenas da Região da Região Sul: Caldas, Xucuru Kariri. (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 182 (Emenda nº 543)

1 471 10 512 053 1 062 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Vida no Vale - Sedru - Implantação de Módulos Sanitários nas

Comunidades Indígenas da Região Norte: Xacriabá. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 183 (Emenda nº 203)

1 471 15 452 277 4 503 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  gasto:  Apoio  a  Elaboração  E/Ou  Implementação  de  Instrumentos  de

Planejamento Urbano (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 184 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 106)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  gasto:  Ações  Urbanísticas  Pontuais  -  Inclusão  de  Meta  Física  e

Priorização  da  Região  do  Rio  Doce.  Destina-Se  a  Incluir  os  Mananciais  Que

Compõem  a  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Doce.  Justifica-Se  Pela  Necessidade  de

Concretizar a Implementação do Plano de Esgotos Sanitários para Despoluição da

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de Acordo Com o Plano Rio Doce Limpo, Visando ao

Desenvolvimento Sustentável  da Região,  Abrangendo os Seguintes  Rios:  Piranga;

Piracicaba;  Santo  Antônio;  Suaçuí  Grande;  Caratinga  e  Manhuaçu.  (despesas  de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 185 (Emenda nº 57)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 186 (Emenda nº 450)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 187 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 42)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Pavimentação Que Liga o Trecho

de Romaria Até a MG 190 (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 188 (Emenda nº 39)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 189 (Emenda nº 429)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 190 (Emenda nº 663)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 191 (Emenda nº 751)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 1.050.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.050.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  gasto:  Ações  Urbanísticas  Pontuais  -  Conclusão  de  Aterro  Sanitário

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 192 (Emenda nº 706)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 193 (Emenda nº 239)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 194 (Emenda nº 374)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 195 (Emenda nº 296)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 196 (Emenda nº 694)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 197 (Emenda nº 241)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 198 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 526)

1 471 16 482 276 4 483 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção, Reforma e Melhoria de Habitações Rurais e Indígenas. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 199 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 384)

1 471 16 482 276 4 483 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Revitalização do Conjunto Habitacional Granja Iv, Localizado na Rua Olaria - Bairro

Granja de Freitas, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 200 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 527)

1 471 16 482 276 4 483 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção, Reforma e Melhoria de Habitações Indígenas para a Aldeia Xucuru Kariri,

na Região de Caldas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 201 (Emenda nº 567)

1 471 17 511 053 1 098 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  gasto:  Saneamento  de  Minas  -  R$  10.000,00  para  Garantir  o

Abastecimento de Água para a Comunidade Quilombola do Córrego do Narciso, no

Município  de  Araçuaí;  R$  10.000,00  para  Distribuir  Água  da  Barragem  do

Calhauzinho à Comunidade de Boi Morto / Córrego do Narciso, Mas Não Por Meio de

Poços Artesianos, Uma Vez Que Todos Construídos Até o Momento Secaram;

R$ 10.000,00 para Garantir a Construção de Pequenas Barragens e Abertura de

Poços  Artesianos  em  Comunidades  Rurais  Que  Sofrem  Problemas  de  Seca  no

Município  de  Capelinha,  para  as  Comunidades  da  Região  Quilombola  do  Santo

Antônio  do  Fanado;  de  Santo  Antoninho;  de  Grota  do  Pau  Leite;  da  Região  do

Cisqueiro, Grilo e Fanado Doutor Pedro; R$ 10.000,00 para Garantir o Atendimento

para a Comunidade de Vendinhas, no Município de Capelinha, Por Meio de Pequenas

Barragens,  Assim  Como Também  para  as  Comunidades  de  Barra  do  Jardim,  de

Cabeceira  do  Galego,  de  Cabeceira  do  Jardim  e  de  Cabeceira  Mangerona;  R$

10.000,00  para  Implantar  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água  para  Consumo
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Humano  e  Produção  Vegetal  e  Animal  nas  Seguintes  Comunidades  Rurais  do

Município  de  Itaobim:  Coruja,  Olhos  D'Água,  Tapera  (Lagoa  Grande  2),  Não-Me-

Deixe,  Assentamento  Bela  Vista,  Córrego  de  Areia,  Sobrado,  Jatobá  /  Açude,

Esplanada /  Francos, Sapucaia, Negreiros,  União,  Sabão, Santa Clara,  Laranjeira,

Bela Vista, Brejo I, Brejo Ii, Brejo Iii, Córrego Novo, Paraíso, Sulamérica, Jatobá Ii,

Inhaúmas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 202 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 242)

1 471 17 511 053 1 098 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 203 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 609)

1 481 08 242 162 4 554 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Fortalecimento da Estrutura do Conselho Estadual do

Idoso. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 204 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 277)

1 481 08 242 162 4 554 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 205 (Emenda nº 783)

1 481 08 243 162 4 035 0001 3 3 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 206 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 416)

1 481 08 243 162 4 035 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente -  Aquisição de 50 Veículos, no Valor de R$

30.000,00 Cada Um, para Equipar os Conselhos Tutelares no Estado, na Ação Nova:

Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e

do  Adolescente,  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos

Humanos. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 207 (Emenda nº 559)

1 481 08 243 162 4 035 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do gasto: Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  Compra  de  Veículo  para  os  Conselhos

Tutelares de Belmiro Braga e de Januária (R$50.000,00 para Cada, Totalizando R$

100.000,00) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 208 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 562)

1 481 08 244 162 4 475 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos. -

Estruturação e Instrumentalização dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e

Capacitação  Continuada  de  Conselheiros  Municipais  dos  Direitos  da  Mulher.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 209 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 276)

1 481 08 244 162 4 475 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 210 (Emenda nº 582)

1 481 08 244 162 4 475 0001 3 3 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social



3017
____________________________________________________________________________

Objeto do gasto: Estruturação dos Equipamentos Públicos de Direitos Humanos. -

Recurso a Ser Utilizado no Apoio ao Evento “Abril Indígena”, da Almg, Por Meio do

Conselho Estadual  de Promoção da Igualdade Racial  -  Conepir/Mg -,  de Modo a

Propiciar a Discussão e Formulação de Políticas Públicas Voltadas para os Povos

Indígenas do Estado. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 211 (Emenda nº 324)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 212 (Emenda nº 650)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 213 (Emenda nº 271)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de
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Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 214 (Emenda nº 379)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 215 (Emenda nº 487)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Curso de Capacitação de Mulheres para a Inclusão Produtiva na

Cadeia de Cana-De-Açúcar, Com Ênfase no Desenvolvimento de Projetos Produtivos

e Inserção na Economia Solidária a Ser Oferecido Pela Escola Sindical 7 de Outubro.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 216 (Emenda nº 490)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - 50.000,00 para Realização de Cursos Pela Providência Nossa
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Senhora da Conceição para Migrantes Através do Vicariato Episcopal para a Ação

Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 217 (Emenda nº 246)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 218 (Emenda nº 669)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 219 (Emenda nº 36)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 220 (Emenda nº 220)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 221 (Emenda nº 604)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 170.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 170.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 222 (Emenda nº 347)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 210.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 210.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 223 (Emenda nº 387)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 224 (Emenda nº 207)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 225 (Emenda nº 409)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 226 (Emenda nº 748)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 2.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.000.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Recursos para Apoio às Apaes. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 227 (Emenda nº 216)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 228 (Emenda nº 504)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Realização de Projetos de Sensibilização Pele Gapa - Grupo de

Apoio a Pessoas Vivendo Com Hiv/Aids (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 229 (Emenda nº 712)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 230 (Emenda nº 269)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00



3023
____________________________________________________________________________

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 231 (Emenda nº 248)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 232 (Emenda nº 285)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 233 (Emenda nº 444)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de
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Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 234 (Emenda nº 661)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 235 (Emenda nº 470)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 236 (Emenda nº 373)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 237 (Emenda nº 418)
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1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 238 (Emenda nº 488)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - R$ 30.000,00 para Aquisição de Um Veículo para o Conselho

Tutelar de Prudente de Morais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 239 (Emenda nº 492)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para o Instituto Viver e Crescer, no

Município de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 240 (Emenda nº 494)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00



3026
____________________________________________________________________________

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para o Grupo de Escoteiro Capela

Nova, no Município de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 241 (Emenda nº 495)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - R$ 20.000,00 para Aquisição de Equipamento para a Associação

Movimento Renascer, no Município de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 242 (Emenda nº 719)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 243 (Emenda nº 299)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 244 (Emenda nº 613)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 435.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 435.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 245 (Emenda nº 662)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 246 (Emenda nº 668)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 247 (Emenda nº 35)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 248 (Emenda nº 219)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 249 (Emenda nº 76)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 250 (Emenda nº 603)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 251 (Emenda nº 38)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 252 (Emenda nº 230)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 253 (Emenda nº 237)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 254 (Emenda nº 258)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 255 (Emenda nº 6)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 256 (Emenda nº 315)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 257 (Emenda nº 326)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 258 (Emenda nº 333)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 259 (Emenda nº 455)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 260 (Emenda nº 461)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 261 (Emenda nº 206)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 262 (Emenda nº 410)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 263 (Emenda nº 29)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 170.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 170.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 264 (Emenda nº 215)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 265 (Emenda nº 10)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 266 (Emenda nº 84)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 267 (Emenda nº 85)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de
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Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 268 (Emenda nº 522)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 269 (Emenda nº 693)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 270 (Emenda nº 195)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 271 (Emenda nº 282)
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1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 272 (Emenda nº 503)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Associação Sara Aparecida, no

Município de Lagoa da Prata (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 273 (Emenda nº 505)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 310.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 310.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 274 (Emenda nº 507)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência  Social  -  Reforma  da  Creche  Quita  Tolentino  no  Município  de  Belo

Horizonte (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 275 (Emenda nº 512)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência  Social  -  Aquisição de Equipamento  para  a  Creche Comunitária  Maria

Floripes no Barreiro, no Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 276 (Emenda nº 711)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 277 (Emenda nº 33)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de



3037
____________________________________________________________________________

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 278 (Emenda nº 267)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 279 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 63)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência  Social  -  Programa  de  Atendimento  e  Proteção  Social  das  Pessoas

Portadoras de Deficiência do Município de Igarapé, Com a Melhoria de Instalações e

Serviços  da  Apae  Local,  em  Ação  Integrada  Pela  Prefeitura  Municipal  e  Aquela

Entidade. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 280 (Emenda nº 48)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 281 (Emenda nº 155)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 282 (Emenda nº 431)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 283 (Emenda nº 445)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 284 (Emenda nº 518)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Área da Cultura no Município

de Itaguara (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 285 (Emenda nº 519)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Apae de Piracema (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 286 (Emenda nº 649)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 287 (Emenda nº 770)

1 481 08 422 162 1 012 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Social

Objeto do gasto: Apoio à Estruturação do Núcleo Estadual do Centro de Defesa dos

Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Materiais

Recicláv (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 288 (Emenda nº 780)

1 481 14 243 011 4 642 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de

Morte - Ppcaam (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 289 (Emenda nº 785)

1 481 14 243 162 4 079 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  gasto:  Implantação  do  Plano  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual

Infanto-Juvenil (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 290 (Emenda nº 779)

1 481 14 421 011 4 253 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  gasto:  Programa de Proteção  a  Vítimas  e  Testemunhas  Ameaçadas-

Provita (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 291 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 634)

1 481 14 422 011 4 200 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Restauração de Direitos Humanos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 292 (Emenda nº 583)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Ações  de  Divulgação  dos

Direitos Previstos no Estatuto do Idoso Promovidas Pela Coordenadoria Especial de

Políticas para o Idoso de Minas Gerais - Cepid/Mg (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 293 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 588)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Implantar  Um  Sistema

Informatizado Ou Banco de Dados de Entidades e Movimentos de Defesa de Direitos

Humanos no Estado. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 294 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 589)
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1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Elaboração  de  Diagnóstico

Acerca da Situação da População Etnicamente Excluída no Estado, Especialmente

para  o  Desenvolvimento  de  Políticas  Públicas  Destinadas  à  População  Negra,

Indígena, Cigana e Demais Comunidades Tradicionais. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 295 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 590)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção de Direitos Humanos - Desenvolver Ações Visando ao

Fortalecimento  Institucional  das  Organizações  Representativas  das  Populações

Quilombolas,  Indígenas,  Ciganas  e  Demais  Comunidades  Tradicionais  do  Estado.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 296 (Emenda nº 782)

1 481 14 422 011 4 640 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Abrigo / Acolhimento Provisório (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 297 (Emenda nº 781)

1 481 14 422 011 4 645 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto:  Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos -

Ppddh (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 298 (Emenda nº 784)

1 481 14 422 162 4 054 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 299 (Emenda nº 600)

1 491 04 122 160 1 167 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 300 (Emenda nº 194)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 301 (Emenda nº 217)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 302 (Emenda nº 222)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 303 (Emenda nº 284)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 304 (Emenda nº 320)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 305 (Emenda nº 370)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Bens Permanentes para Fundação de Ensino de Contagem - Funec (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 306 (Emenda nº 411)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 505.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 505.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 307 (Emenda nº 459)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 308 (Emenda nº 26)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 309 (Emenda nº 67)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 310 (Emenda nº 208)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 620.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 620.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 311 (Emenda nº 263)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 312 (Emenda nº 306)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 313 (Emenda nº 357)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para Área de Saúde do Município de Pequi (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 314 (Emenda nº 358)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para o Município de Maravilhas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 315 (Emenda nº 359)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Caixa D'Água para Ser Instalada no Povoado de Capoeira Grande - Município de

Onça de Pitangui (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 316 (Emenda nº 361)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Instalação

de Duas Academias ao Ar Livre no Município de Florestal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 317 (Emenda nº 362)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Cobertura

da Quadra Esportiva de São Bento no Município de Funilândia (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 318 (Emenda nº 363)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de Vestiário na Sede da Associação Atlética Veteranos Amigos de Bom Sucesso -

Município de Bom Sucesso (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 319 (Emenda nº 364)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Continuidade da Construção da Sede da Entidade Grupo da Saudade da Terceira

Idade - Município de Bom Sucesso (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 320 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 301)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Pavimentação de Trecho de 11km do Aeroporto de Ipatinga Até o Bairro Ipabinha, no

Município de Santana do Paraíso. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 321 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 304)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

Pavimentação  de 8  Km  da  Estrada  Que  Liga  Á  Sede  Munícipio  de  Mesquita  ao

Distrito de Barra Grande. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 322 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 648)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Reforma do

Cemitério da Saudade, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 323 (Emenda nº 4)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 324 (Emenda nº 43)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 325 (Emenda nº 251)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 326 (Emenda nº 736)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de  Centro  de  Convenções  na  Cidade  de  Pouso  Alegre,  em  Parceria  Com  a

Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre - Acipa (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 327 (Emenda nº 1)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 328 (Emenda nº 749)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 2.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Ampliação

do Prédio do Fórum de Ibirité (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 329 (Emenda nº 93)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 330 (Emenda nº 385)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 331 (Emenda nº 453)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 332 (Emenda nº 466)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 333 (Emenda nº 7)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 334 (Emenda nº 91)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 335 (Emenda nº 225)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 336 (Emenda nº 310)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 337 (Emenda nº 365)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para Área de Educação do Município de Moema (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 338 (Emenda nº 491)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -  R$

50.000,00  para  Aquisição  de  Uma  Ambulância  para  o  Município  de  Esmeraldas
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(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 339 (Emenda nº 501)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

R$50.000,00 para Aquisição de Um Aparelho de Rx para o Município de Carmo da

Mata (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 340 (Emenda nº 506)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Cobertura

de  Quadra  Esportiva  na  Comunidade  de  Águas  Verdes,  no  Município  de  Boa

Esperança. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 341 (Emenda nº 513)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

do 33º Batalhão de Polícia Militar  no Município de Betim -  (Janela)  (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 342 (Emenda nº 514)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - R$ para

Construção  a  Ser  Realizada  Pelo  Conselho  Central  Nossa  Senhora  de  Fátima

(Vicentinos), no Município de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 343 (Emenda nº 516)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Reforma da

Sede da Associação dos Congadeiros da Cidade de Oliveira. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 344 (Emenda nº 713)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 345 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 691)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Ônibus para o Setor de Esporte da Diretoria de Educação no Município de Monte

Sião (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 346 (Emenda nº 116)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 347 (Emenda nº 235)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 348 (Emenda nº 360)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal -  Obra de

Saneamento  Básico  (Rede  de  Distribuição  de  Água)  no  Município  de  Rio  Preto

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 349 (Emenda nº 369)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 280.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 280.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo



3057
____________________________________________________________________________

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de Quadra Esportiva no Município de Pará de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 350 (Emenda nº 377)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 351 (Emenda nº 420)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 352 (Emenda nº 447)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.050.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.050.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 353 (Emenda nº 460)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 354 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 281)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 355 (Emenda nº 73)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 356 (Emenda nº 80)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 357 (Emenda nº 247)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 358 (Emenda nº 414)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 359 (Emenda nº 498)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto  do  gasto:  Repasses  Voluntários  ao  Desenvolvimento  Municipal  -

R$50.000,00 para Obras de Infra-Estrutura no Povoado das Lages no Município de

Cordisburgo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 360 (Emenda nº 511)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

da Clínica da Mulher no Município de Sarzedo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 361 (Emenda nº 651)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 362 (Emenda nº 660)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 363 (Emenda nº 676)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 364 (Emenda nº 718)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 365 (Emenda nº 69)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 366 (Emenda nº 270)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 367 (Emenda nº 486)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de Quadra Poliesportiva no Município de Pedra do Indaiá (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 368 (Emenda nº 493)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para a Gospa Mira, Com Sede no Município de Belo Horizonte (despesas
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de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 369 (Emenda nº 496)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de  Uma  Kombi  para  as  Obras  Pavonianas,  no  Município  de  Belo  |Horizonte

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 370 (Emenda nº 705)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 371 (Emenda nº 709)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 372 (Emenda nº 50)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 373 (Emenda nº 86)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 374 (Emenda nº 244)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 375 (Emenda nº 298)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 376 (Emenda nº 321)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 960.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 960.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 377 (Emenda nº 611)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 415.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 415.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 378 (Emenda nº 667)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 379 (Emenda nº 37)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 380 (Emenda nº 366)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição

de Veículo para Área de Saúde do Município de Tapiraí (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 381 (Emenda nº 428)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 382 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 61)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição e

Instalação  de  Antena  de  Telefonia  Celular  para  o  Distrito  de  Águas  Férreas,  no

Município de São Pedro dos Ferros. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 383 (Emenda nº 87)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 384 (Emenda nº 240)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 385 (Emenda nº 367)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Reforma do

Centro Literário Pedro Nestor no Município de Pará de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 386 (Emenda nº 599)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 387 (Emenda nº 45)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 388 (Emenda nº 55)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 389 (Emenda nº 74)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 390 (Emenda nº 231)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 580.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 580.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 391 (Emenda nº 325)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
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capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 392 (Emenda nº 335)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 393 (Emenda nº 345)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 394 (Emenda nº 386)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 395 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 41)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal - Ampliação

do Pronto Socorro Municipal no Município de Patrocínio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 396 (Emenda nº 94)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 397 (Emenda nº 191)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 398 (Emenda nº 192)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 399 (Emenda nº 256)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 400 (Emenda nº 266)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 401 (Emenda nº 665)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 402 (Emenda nº 31)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 403 (Emenda nº 696)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Repasses Voluntários ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 404 (Emenda nº 295)

1 491 04 122 160 2 045 0001 4 4 99 10 8 A 935.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 935.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Coordenação dos Repasses Voluntários de Recursos Praticados

Pelo Governo de Minas Gerais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 405 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 439)

1 511 06 181 020 4 639 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Gestão da Frota - Polícia Civil - Aquisição de Unidade Móvel para

a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher,  Visando Proporcionar Melhor

Atendimento às Vitímas de Violência. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 406 (Emenda nº 442)

1 511 06 181 020 4 639 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Gestão da Frota - Polícia Civil (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 407 (Emenda nº 596)
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1 511 06 181 021 1 111 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Delegacia  Modelo  -  Capacitação  de  Profissionais  do  Instituo

Médico Legal - Iml - para Ações de Sexologia Forense (Captação e Preservação dos

Elementos Indicativos de Autoria  e Materialidade em Circunstâncias e Autoria  das

Infrações  Penais  Que  Envolvem  Crimes  Contra  a  Dignidade  Sexual).  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 408 (Emenda nº 443)

1 511 06 181 021 1 111 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Delegacia Modelo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 409 (Emenda nº 616)

1 511 06 181 189 1 344 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Construção,  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 410 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 98)

1 511 06 181 189 1 344 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Construção,  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  -

Construção  do  Posto  de  Perícia  Médica  Integrada  na  Delegacia  Regional  do
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Município de Ipatinga para Atender a Demandas na Área de Perícia Técnica e de

Instituto Médico Legal. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 411 (Emenda nº 201)

1 531 27 244 154 4 100 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  gasto:  Mobilização  de  Prefeituras  e  Entidades  para  Promoção  de

Políticas Públicas da Juventude (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 412 (Emenda nº 202)

1 531 27 244 154 4 100 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  gasto:  Mobilização  de  Prefeituras  e  Entidades  para  Promoção  de

Políticas Públicas da Juventude (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 413 (Emenda nº 464)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 414 (Emenda nº 348)
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1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 415 (Emenda nº 81)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 416 (Emenda nº 405)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 75.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 417 (Emenda nº 328)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 418 (Emenda nº 612)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 419 (Emenda nº 249)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 420 (Emenda nº 245)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 421 (Emenda nº 468)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 65.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 65.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 422 (Emenda nº 380)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 423 (Emenda nº 236)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 424 (Emenda nº 47)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 425 (Emenda nº 716)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 426 (Emenda nº 287)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 427 (Emenda nº 229)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 428 (Emenda nº 654)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 429 (Emenda nº 666)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude
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Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 430 (Emenda nº 196)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 431 (Emenda nº 372)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 432 (Emenda nº 388)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 433 (Emenda nº 449)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 434 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 279)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 435 (Emenda nº 467)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 436 (Emenda nº 252)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 437 (Emenda nº 293)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 438 (Emenda nº 314)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 439 (Emenda nº 212)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 440 (Emenda nº 407)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 165.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 165.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 441 (Emenda nº 426)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 442 (Emenda nº 228)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 443 (Emenda nº 3)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 444 (Emenda nº 9)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 445 (Emenda nº 274)
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1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 446 (Emenda nº 423)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 447 (Emenda nº 469)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 448 (Emenda nº 772)

1 531 27 812 149 4 357 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 449 (Emenda nº 355)

1 531 27 812 212 4 521 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Geração Esporte - Iniciação Esportiva no Contra-Turno Escolar -

Projeto Geração Esporte/2013 - Município de Pará de Minas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 450 (Emenda nº 406)

1 531 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 451 (Emenda nº 521)

1 531 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 452 (Emenda nº 329)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 220.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 220.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de
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capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 453 (Emenda nº 585)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 531 27 813 149 4 171 0001 3 3 40 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Quadra de Esporte no Município de Belmiro Braga. (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 4171 - Ampliação e

Reestruturação de Espaços Esportivos (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 454 (Emenda nº 408)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 455 (Emenda nº 56)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 456 (Emenda nº 259)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 457 (Emenda nº 337)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 458 (Emenda nº 349)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 459 (Emenda nº 454)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 460 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 307)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsal, Piscina e Vestiário no Município de

Ribeirão das Neves (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 461 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 308)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsal, Piscina e Vestiário no Município de

São Gonçalo do Pará. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 462 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 309)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção
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de Centro Poliesportivo Com Quadra de Futsal, Piscina e Vestiário no Município de

Montes Claros. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 463 (Emenda nº 77)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 464 (Emenda nº 223)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 465 (Emenda nº 448)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 466 (Emenda nº 28)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 467 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 383)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  gasto:  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos  -

Revitalização da Pista de Cooper da Avenida dos Andradas, Bairro Santa Efigênia,

Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 468 (Emenda nº 739)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Municípios

de  Acaiaca,  Aimorés,  Berilo,  Berizal,  Divino  das  Laranjeiras,  Engenheiro  Caldas,

Fortuna de Minas, Itabirito, Joaíma, Mariana, Marilac, Matias Lobato, Nanuque, Nova

Modica, São João do Paraíso, São José do Safira, Serra dos Aimores, Tumiritinga.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 469 (Emenda nº 754)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 470 (Emenda nº 264)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 471 (Emenda nº 375)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 472 (Emenda nº 286)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 473 (Emenda nº 509)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia Popular para o Município de Campanha (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 474 (Emenda nº 510)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia Popular para o Município de São Joaquim de Bicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 475 (Emenda nº 520)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Equipamento para Amparo Futebol  Clube,  no  Município  de  Amparo (despesas de

capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 476 (Emenda nº 720)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 477 (Emenda nº 707)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 478 (Emenda nº 695)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 170.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 170.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 479 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 114)

1 581 11 122 701 2 071 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à  Secretaria  de

Estado  de  Trabalho  e  Emprego  -  Apoio  à  Realização  de  Ações  Específicas  do

Conselho  Estadual  do  Trabalho,  Emprego  e  Renda  (Ceter)  e  dos  Conselhos

Municipais do Trabalho, no Sentido de Aprimorar as Ações Que Contribuem para a

Promoção do Trabalhador, Bem Como Construir Uma Política de Trabalho, Emprego

e Renda Mais Eficaz no Estado de Minas Gerais. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 480 (Emenda nº 451)

1 581 11 122 701 2 991 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Manutenção, Reestruturação das Unidades Regionais (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 481 (Emenda nº 214)

1 581 11 333 272 4 530 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 482 (Emenda nº 232)

1 581 11 333 272 4 530 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho
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(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 483 (Emenda nº 700)

1 581 11 333 272 4 530 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 484 (Emenda nº 655)

1 581 11 333 272 4 530 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 485 (Emenda nº 737)

1 581 11 333 272 4 530 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 486 (Emenda nº 617)

1 581 11 333 272 4 530 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego
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Objeto do gasto: Qualificação do Trabalhador para Inserção no Mundo do Trabalho

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 487 (Emenda nº 579)

1 581 11 334 003 1 133 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Rede  Mineira  do  Trabalho  -  Elaboração  de  Diagnóstico  da

População Trabalhadora Atingida Pelos Processos de Mecanização da Colheita de

Cana-De-Açúcar e Café e de Corte do Eucalipto e para a Elaboração de Plano de

Absorção e Qualificação Dessa Mão-De-Obra. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 488 (Emenda nº 561)

1 581 11 334 267 4 173 0001 3 3 99 10 8 A 505.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 505.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Fortalecimento  dos  Empreendimentos  Econômicos

Solidários  e Suas Redes e Cadeias  Através do Apoio a Comercialização Direta e

Indireta. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 489 (Emenda nº 421)

1 581 11 334 267 4 173 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Fortalecimento  dos  Empreendimentos  Econômicos

Solidários  e Suas Redes e Cadeias  Através do Apoio a Comercialização Direta e

Indireta. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 490 (Emenda nº 313)

1 581 11 334 267 4 201 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Projeto  de  Inclusão  Produtiva  do  Estado  de  Minas  Gerais

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 491 (Emenda nº 265)

1 581 11 334 267 4 584 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Fomento aos Empreendimentos da Economia Popular Solidária

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 492 (Emenda nº 554)

1 581 11 334 272 4 531 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Qualificação Sócio - Profissional e Inserção de Jovens no Mundo

do  Trabalho  -  Qualificação  de  Jovens  no  Médio  Jequitinhonha,  nos  Municípios

Araçuaí,  Virgem da  Lapa,  Chapada,  Berilo,  Novo  Cruzeiro  e  Jenipapo  de  Minas.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 493 (Emenda nº 574)

1 591 17 511 050 1 048 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos



3096
____________________________________________________________________________

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Objeto do gasto: Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água -

R$10.000,00  para  Criar  Sistema de  Abastecimento,  Tratamento  e  Distribuição  de

Água  da  Barragem  do  Calhauzinho,  Município  de  Araçuaí,  para  Beneficiar  as

Comunidades  de  Córrego  Fundo,  de  Córrego  Narciso,  do  Salitre  e  do  Barra  do

Córrego Narciso; R$10.000,00 para Atender às Comunidades Rurais de São José, do

Cipó,  de  Cupá,  de  Santana,  de  Lagoa  do  Serafim,  de  Lagoa  dos  Moreiras,  em

Jenipapo  de  Minas,  e  às  Comunidades  de  Barreiros,  de  Jacu,  de  Empoeira,  de

Ribeirão de Areia, no Município de Francisco Badaró; R$10.000,00 para Construir

Uma Pequena Estação de Tratamento de Água ¿ Eta ¿ para Utilizar a Água do Rio

Jequitinhonha  para  Consumo  Humano  na  Aldeia  Cinta  Vermelha  Jundiba;

R$10.000,00 para Incluir o Município de Capelinha na Implementação Dessa Ação.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 494 (Emenda nº 788)

1 601 04 122 270 4 247 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Escritorio de Prioridades Estrategicas

Objeto do gasto: Elaboração e Execução dos Planos de Atuação das Prioridades

Estratégicas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 495 (Emenda nº 581)

1 631 14 306 246 1 140 0001 3 3 99 10 8 A 99.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 99.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto  do  gasto:  Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 496 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 580)

1 631 14 306 246 2 046 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/Mg) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 497 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 425)

1 911 28 846 702 7 798 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Ege Sec.Fazenda-Encargos Diversos

Objeto do gasto: Participação no Aumento do Capital de Empresas - Aumento de

Capital da Gasmig Destinado a Implantação do Gasoduto em Uberaba para Atender a

Implantação da Unidade de Fertilizantes Fostatados (Ufn V) da Petrobras, Fábrica de

Amônia. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 498 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 610)

1 915 25 752 702 7 758 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Transferências do Estado a Empresas

Objeto do gasto: Programação a Cargo da Companhia Energética de Minas Gerais

-  Cemig  -  Expandir  a  Oferta  de  Gás  Natural  em  Uberaba  Tendo  em  Vista  a

Implantação da Unidade de Fertilizantes Fosfatados (Ufn V), Fábrica de Amônia, da

Petrobrás. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 499 (Emenda nº 804)

1 991 99 999 999 9 999 0001 3 3 99 10 8 A 49.465.920,00

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 90 10 1 D 12.000.000,00
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1 451 06 122 701 2 002 0001 3 3 90 10 1 D 24.954.728,00

1 191 04 129 215 4 542 0001 3 3 90 10 1 D 12.511.192,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)

Deduções: Secretaria de Estado de Defesa Social - 2002 - Planejamento, Gestão e

Finanças (outras despesas correntes) - R$ 24.954.728,00

Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

(investimentos) - R$ 12.000.000,00

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  4542  -  Desenvolvimento  dos  Serviços  de

Arrecadação,  Fiscalização  e  Tributação  (outras  despesas  correntes)  -  R$

12.511.192,00

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 500 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 391)

2 071 19 571 043 1 309 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Rede de Inovação Tecnológica - Implantação de 1(Um) Parque

Tecnológico  da  Secretaria  de  Estado de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -

Sectes, no Município de Teófilo Otoni - Minas Gerais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 501 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 96)

2 071 19 573 259 4 626 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Indução,  Inovação  e  Transferências  do  Conhecimento  a

Programas e Projetos de Pesquisa - Apoio ao Reconhecimento do Arranjo Produtivo

Local do Setor Metal-Mecânico da Região do Vale do Aço, Com Sede no Município de

Ipatinga (despesas correntes)



3099
____________________________________________________________________________

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 502 (Emenda nº 763)

2 091 18 122 046 4 040 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Implantação e Gestão do Pagamento Por Serviços Ambientais -

Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 503 (Emenda nº 750)

2 091 18 543 046 1 231 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto:  Redução e Valorização de Resíduos -  Promoção de Ações de

Cidadania. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 504 (Emenda nº 532)

2 091 18 543 046 1 231 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Redução e Valorização de Resíduos - Capitólio: Construção de

Aterro Sanitário. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 505 (Emenda nº 531)

2 091 18 543 046 1 231 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Redução e Valorização de Resíduos - Januária: Construção de
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Aterro Sanitário. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 506 (Emenda nº 530)

2 091 18 543 046 1 231 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Redução e Valorização de Resíduos - Apoio à Estruturação de

Fóruns Regionais Lixo e Cidadania, Conforme Mudança na Finalidade da Ação 1231.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 507 (Emenda nº 777)

2 101 18 542 182 4 360 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto  do  gasto:  Revisão  do  Zoneamento  Ecológico  e  Econômico  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 508 (Emenda nº 786)

2 101 21 631 109 4 038 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Regularização Fundiária de Unidades de Conservação (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 509 (Emenda nº 560)

2 111 18 541 116 1 074 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto  do  gasto:  Readequação  de  Estradas  Vicinais  Com  Enfoque  Ambiental  -

Construção de Barragens de Contenção de Água das Chuvas nas Estradas Rurais

em São Roque de Minas (Centro-Oeste) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 510 (Emenda nº 546)

2 111 20 544 166 1 084 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto  do  gasto:  Implantação  de  Barragens  -  R$20.000,00  para  Construir

Barragens nos Rios Gravatá e Piauí e Pequenas Barragens nos Córregos Dessas

Bacias Hidrográficas; R$10.000,00 para Construir Pequenas e Grandes Barragens no

Jequitinhonha;  R$10.000,00 para Apoiar Financeiramente a Aquisição de Tratores,

Patrulhas Mecanizadas, para Possibilitar a Construção de Barragens e Barramentos

no Município de Virgem da Lapa; R$20.000,00 para Construir Barragens de Uso Misto

Ou Não nos Rios da Região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri e Distribuir a Água às

Comunidades  Rurais;  R$10.000,00  para  Construir  Barraginhas  de  Contenção  e

Barragens  Mistas  nas  Grotas  (Em Terra  e  em Concreto),  Captação  de  Água dos

Córregos para Armazenamento nas Barragens de Argila, para Atender o Município de

Virgem da Lapa; R$10.000,00 para Construir Pequenas Barragens no Córrego Água

Suja,  no  Ribeirão  dos  Gangorras,  do  Barbosa,  do  Bem  Querer,  Além  de  40

Barraginhas em Diversos Grupos de Comunidades Rurais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 511 (Emenda nº 547)

2 111 20 544 166 1 375 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto  do  gasto:  Construção  de  Reservatórios  -  Construir  Reservatório  para

Fornecer  Água  para  Consumo  Humano,  para  Dessedentação  Animal  e  para
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Produção,  na  Comunidade  Aguada  Nova,  de  Aproximadamente  480  Pessoas,  no

Município de Araçuaí. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 512 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 392)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção de

1(Um) Hemocentro da Fundação Hemominas no Município de Teófilo Otoni - Minas

Gerais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 513 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 393)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Aeroporto Regional do Vale do Mucuri  no Município de Itambacuri  - Minas Gerais.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 514 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 591)

2 161 12 243 174 4 065 0001 4 4 99 10 8 A 5.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio Martins

Objeto do gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 515 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 592)

2 161 12 243 174 4 065 0001 4 4 99 10 8 A 5.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio Martins

Objeto do gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 516 (Emenda nº 790)

2 181 13 391 124 4 346 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado

Objeto do gasto: Revitalização dos Espaços Culturais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 517 (Emenda nº 733)

2 181 13 392 124 4 350 0001 3 3 99 10 8 A 603.608,00

1 271 13 366 221 4 005 0001 3 3 90 10 1 D 603.608,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado

Objeto  do  gasto:  Gestão  de  Projetos  Culturais  da  Fundação  Clóvis  Salgado

(despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Cultura - 4005 - Formação de Jovens nas Áreas

de Artes, Empreendedorismo e Tecnologia (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 518 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 340)

2 241 18 122 701 2 067 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Objeto do gasto: Operacionalização dos Comitês de Bacias (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 519 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 344)

2 301 26 782 035 1 110 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Caminhos de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 520 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 686)

2 301 26 782 035 1 110 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Caminhos de Minas - Pavimentação da Estrada Entre Silvianóplis

e Careaçu (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 521 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 341)

2 301 26 782 035 1 110 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Caminhos de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 522 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 434)

2 301 26 782 035 4 657 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais
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Objeto do gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação e Melhoria do Acostamento da Rodovia MG 290 (Pouso

Alegre/Divisa Mg/Sp) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 523 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 99)

2 321 10 302 187 4 025 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Centro  de  Hematologia  e

Hemoterapia de Minas Gerais

Objeto do gasto: Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física -

Construção e Implantação de Unidade da Fundação Hemominas no Município  de

Ipatinga, Visando a Implementação de Um Hemocentro. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 524 (Emenda nº 758)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 525 (Emenda nº 752)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Aquisição de Ônibus para Uemg (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 526 (Emenda nº 743)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg -  Elaboração  de  Projeto  para  Construção  de  Unidade  da  Universidade  do

Estado de Minas Gerais - Uemg - no Município de Barbacena. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 527 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 318)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 528 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 312)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Compra de Equipamentos para Implantação de Laboratórios, Bibliotecas para

o Campus Leopoldina. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 529 (Emenda nº 759)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da



3107
____________________________________________________________________________

Uemg - Construção de Laboratório (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 530 (Emenda nº 762)

2 371 20 602 217 4 353 0001 3 3 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Cadeia  Produtiva  dos  Queijos  Artesanais  de  Minas

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 531 (Emenda nº 768)

2 371 20 606 161 4 087 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto do gasto: Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 532 (Emenda nº 558)

2 411 21 631 144 4 061 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Intermediação  de  Conflitos  Fundiários  Coletivos  e  Gestão  de

Projetos e Infraestrutura no Campo - Aquisição e Distribuição de Cestas Básicas para

Acampamentos  e  Pré-Assentamentos  em  Situação  de  Insegurança  Alimentar.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 533 (Emenda nº 584)

2 411 21 631 144 4 085 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00



3108
____________________________________________________________________________

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  Por

Comunidades Quilombolas e Indígenas e Trdicionais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 534 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 639)

2 421 19 573 231 4 537 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto do gasto: Universidade Cidadã (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 535 (Emenda nº 774)

3 041 20 601 177 4 074 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Lavouras (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 536 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 636)

3 041 20 601 177 4 152 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 537 (Emenda nº 541)

3 041 20 601 177 4 154 0001 3 3 99 10 8 A 17.500,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 17.500,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Produção de Hortas Domésticas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 538 (Emenda nº 536)

3 041 20 601 177 4 228 0001 3 3 99 10 8 A 30.260,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.260,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Pomares (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 539 (Emenda nº 766)

3 041 20 602 177 4 147 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Criação de Pequenos Animais - Piscicultura (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 540 (Emenda nº 537)

3 041 20 602 177 4 229 0001 3 3 99 10 8 A 23.918,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 23.918,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Criação de Pequenos Animais - Apicultura (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 541 (Emenda nº 538)



3110
____________________________________________________________________________

3 041 20 605 177 1 151 0001 4 4 99 10 8 A 36.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 36.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Tanques Comunitários de Coleta de Leite

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 542 (Emenda nº 767)

3 041 20 605 177 4 051 0001 3 3 99 10 8 A 240.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 240.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Redes Domiciliares de Abastecimento de

Água (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 543 (Emenda nº 773)

3 041 20 605 177 4 359 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Melhoria de Unidades Coletivas de Processamento de

Alimentos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 544 (Emenda nº 539)

3 041 20 606 177 1 154 0001 3 3 99 10 8 A 31.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 31.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais
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Objeto do gasto: Capacitação do Público Beneficiário (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 545 (Emenda nº 540)

3 041 20 606 177 4 367 0001 3 3 99 10 8 A 19.350,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 19.350,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 546 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 394)

3 051 20 571 210 4 021 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais

Objeto  do  gasto:  Desenvolvimento  de  Pesquisa  Agropecuária  e  Agroindustrial  -

Implantação de 1(Uma) Fazenda Experimental da Epamig no Município de Teófilo

Otoni - Minas Gerais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 547 (Emenda nº 578)

4 251 08 244 011 4 234 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto:  Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Básica - - Construção e Equipamento de Cras, em Berilo (R$100.000,00);

Construção  e  Equipamento  de  Cras,  em Capelinha (R$100.000,00);  Aquisição de

Veículo para o Cras de Coronel Murta (R$50.000,00) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 548 (Emenda nº 586)

4 251 08 244 011 4 236 0001 3 3 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  gasto:  Cofinanciamento  de  Serviços  e  Benefícios  para  Municípios  na

Execução  de  Proteção  Especial  -  Transferência  para  o  Fundo  Municipal  de

Assistência Social de Araçuaí, para Manutenção de Abrigo para Idosos, Crianças e

Adolescentes. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 549 (Emenda nº 587)

4 251 08 244 011 4 236 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  gasto:  Cofinanciamento  de  Serviços  e  Benefícios  para  Municípios  na

Execução de Proteção Especial - Aquisição de Veículo para o Município de Araçuaí,

para Utilização Pelo Consórcio dos Municípios de Araçuaí, Coronel Murta e Virgem da

Lapa, no Atendimento a Adolescentes Institucionalizados. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 550 (Emenda nº 797)

4 291 10 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 551 (Emenda nº 796)

4 291 10 122 701 2 417 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto:  Remuneração de Pessoal  Ativo  e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 552 (Emenda nº 792)

4 291 10 128 239 4 015 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Ações Educacionais em Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 553 (Emenda nº 566)

4 291 10 301 237 4 388 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

4 291 10 301 237 4 388 0001 3 3 50 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Custeio  e

Manutenção  das  Atividades  do  Hospital  Cura  D'Ars,  Localizado  no  Município  de

Maxacalis. (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 554 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 577)

4 291 10 301 237 4 388 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

4 291 10 301 237 4 388 0001 3 3 50 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Custeio do Hospital

Carlos Chagas - Fundação Comunitária de Saúde de Candeias. (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 555 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 571)
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4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 50 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Compra  de

Equipamentos de Hemodiálise para o Hospital Municipal de Januária. (despesas de

capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 556 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 568)

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 50 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Reforma,

Ampliação, Compra de Mobiliário e Equipamentos Médicos para o Pronto Socorro do

Hospital das Clínicas Samuel Libânio, no Município de Pouso Alegre. (despesas de

capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 557 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 569)

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 50 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Obras de Ampliação

da Estrutura Física da Fundação Hospitalar São Vicente de Paula, em Capelinha, e

Aquisição  de  Automóvel  e  de  Equipamento  de  Análises  Bioquímicas  para  Essa

Instituição. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 558 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 570)

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 50 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Implantar  Uti

Neonatal/Infantil e Cti Adulto no Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Ribeirão das

Neves. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de

Saúde (investimentos)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 559 (Emenda nº 401)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 560 (Emenda nº 54)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 561 (Emenda nº 717)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 562 (Emenda nº 199)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 563 (Emenda nº 34)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 564 (Emenda nº 211)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 565 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 280)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 566 (Emenda nº 741)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Municípios de Acaiaca,

Aimorés,  Berilo,  Berizal,  Divino  das  Laranjeiras,  Engenheiro  Caldas,  Fortuna  de

Minas,  Itabirito,  Joaíma, Mariana,  Marilac,  Matias Lobato,  Nanuque,  Nova Modica,

São João do Paraíso, São José do Safira, Serra dos Aimorés, Tumiritinga. (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 567 (Emenda nº 224)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 568 (Emenda nº 13)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 569 (Emenda nº 250)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 570 (Emenda nº 756)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 10.600.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 571 (Emenda nº 698)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 572 (Emenda nº 82)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 573 (Emenda nº 198)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 574 (Emenda nº 376)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 575 (Emenda nº 446)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 576 (Emenda nº 51)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 577 (Emenda nº 226)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 578 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 432)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Criar  e  Equipar

Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa de Ouro Fino (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 579 (Emenda nº 273)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 580 (Emenda nº 419)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 581 (Emenda nº 44)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 582 (Emenda nº 71)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 583 (Emenda nº 118)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 584 (Emenda nº 2)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 585 (Emenda nº 402)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 586 (Emenda nº 53)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 587 (Emenda nº 456)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 588 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 290)

4 291 10 302 002 1 059 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Implantação  de Hospitais  Regionais  -  Construção  de  Hospital

Regional em Ituiutaba para Suprir a Demanda de Serviços de Saúde na Região do

Triângulo Mineiro (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 589 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 14)

4 291 10 302 002 1 059 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Implantação  de Hospitais  Regionais  -  Construção  do  Hospital

Regional do Câncer no Município de Poços de Caldas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 590 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 565)

4 291 10 302 002 4 308 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade dos Hospitais  do Sistema Único  de Saúde (Pro-Hosp)  -  Incremento do

Aporte  de  Recursos  do  Pro-Hosp para  o  Hospital  Regional  do  Sul  de  Minas,  no

Município de Varginha (R$ 100.000,00). (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 591 (Emenda nº 597)

4 291 10 302 002 4 308 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade dos Hospitais  do Sistema Único  de Saúde (Pro-Hosp)  -  Incremento do

Aporte de Recursos do Pro-Hosp para o Hospital São Vicente de Paulo, em Águas

Formosas. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 592 (Emenda nº 572)

4 291 10 302 002 4 308 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade  dos  Hospitais  do  Sistema Único  de  Saúde  (Pro-Hosp)  -  Aquisição  de

Aparelho de Raio- X para o Hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 593 (Emenda nº 573)

4 291 10 302 044 4 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

4 291 10 302 044 4 107 0001 4 4 41 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Implantação da Rede de Atenção em Saúde Mental - Implantação

de Centro de  Atenção Psicossocial  Álcool  e Drogas -  Caps-Ad -  no Município de

Araçuaí. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4107 - Implantação da Rede de Atenção em

Saúde Mental (investimentos)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 594 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 598)

4 291 10 302 044 4 192 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto  do  gasto:  Atenção a  Saúde  da População Idosa  -  Mais  Vida  -  Recurso

Destinado ao Município de Betim (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 595 (Emenda nº 794)

4 291 10 302 239 4 017 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Produção  de  Sangue,  Tecidos  e  Hemoderivados  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 596 (Emenda nº 795)

4 291 10 302 239 4 023 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Gestão dos Complexos Hospitalares (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 597 (Emenda nº 350)

4 291 10 303 002 4 299 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos  -  Aquisição  de  Medicamentos  para  a  Fundação  Benjamim  Guimarães  -

Hospital da Baleia (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 598 (Emenda nº 334)

4 291 10 303 002 4 299 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 599 (Emenda nº 793)

4 291 10 303 239 4 016 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Produção e Distribuição de Medicamentos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 600 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 88)

4 291 10 422 052 4 030 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Assistência  à  Saúde  aos  Dependentes  Químicos  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 601 (Emenda nº 575)

4 291 10 512 053 1 079 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Vida no Vale - R$10.000,00 para Criar Acesso à Água para os

Distritos  de  Freire  Cardoso e  Barras  do  Salinas,  no  Município de  Coronel  Murta;

R$10.000,00  para  Levar  Água  da  Estação  de  Captação  de  Água,  Localizada  na

Comunidade Baixa Quente, Até às Famílias da Comunidade Coruto, no Município de

Araçuaí. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 602 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 576)

4 291 10 512 053 1 079 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

4 291 10 512 053 1 079 0001 4 4 50 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Vida  no  Vale  -  R$150.000,00  para  Instalação  de  Módulos

Sanitários  nas  Comunidades  Rurais  e  Urbanas  de Baixa  Renda do Município  de

Itambacuri. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 1079 - Vida no Vale (investimentos)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 603 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 339)

4 341 18 122 701 2 090 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 604 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 689)

4 341 18 544 113 4 036 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - Limpeza da Calha do Rio

Sapucaí,  Ribeirão  Anhumas  e  Ribeirão  José  Pereira  no  Município  de  Itajubá

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 605 (Emenda nº 798)

4 461 09 272 702 7 027 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência
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Objeto do gasto: Benefícios Previdenciários - Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais - Almg (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 606 (Emenda nº 799)

4 461 09 272 702 7 028 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto  do  gasto:  Benefícios  Previdenciários  -  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de

Minas Gerais - Tjmg (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 607 (Emenda nº 801)

4 461 09 272 702 7 031 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto do gasto: Benefícios Previdenciários - Procuradoria Geral de Justiça - Pgjmg

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 608 (Emenda nº 800)

4 461 09 272 702 7 032 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto do gasto: Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça Militar do Estado

de Minas Gerais - Tjmmg (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 609 (Emenda nº 802)

4 461 09 272 702 7 033 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto  do  gasto:  Benefícios  Previdenciários  -  Tribunal  de  Contas  do  Estado de

Minas Gerais - Tcemg (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 610 (Emenda nº 803)

4 461 09 272 702 7 034 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto  do  gasto:  Benefícios  Previdenciários  -  Defensoria  Pública  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 611 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 535)

4 581 20 601 193 4 334 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

4 581 20 601 193 4 334 0001 3 3 60 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual do Cafe

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  a  Projetos  da  Cadeia  Produtiva  Cafeeira  -

Realizar o Diagnóstico da Safra Cafeeira de Minas Gerais (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual do Cafe - 4334 - Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia

Produtiva Cafeeira (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 612 (Emenda de texto nº 722)

Altere-se a função da ação 2018, da unidade orçamentária 1571 - Secretaria de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, de Ciência e Tecnologia (19) para

Administração (04)

-----------------------------------------------------------

INCISO: 613 (Emenda de texto nº 723)

Altere-se a função da ação 3008, da unidade orçamentária 5011 - Companhia de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais,  de Administração (04) para Cultura

(13)
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---------------------------------------------------------

INCISO: 614 (Emenda de texto nº 724)

Altere-se a função da ação 1222, da unidade orçamentária 1461 - Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econômico, de Administração (04) para Urbanismo (15)

---------------------------------------------------------

INCISO: 615 (Emenda de texto nº 725)

Altere-se  a  função  da  ação  1117,  da  unidade  orçamentária  4331  -  Fundo  de

Desenvolvimento Metropolitano, de Administração (04) para Urbanismo (15)

---------------------------------------------------------

INCISO: 616 (Emenda de texto nº 726)

Altere-se  a  subfunção  da  ação  1222  de  Administração  Geral  (122)  para

Infraestrutura Urbana (451)

---------------------------------------------------------

INCISO: 617 (Emenda de texto nº 727)

Altere-se a subfunção da ação 1117 de Abastecimento (605)  para Ordenamento

Territorial (127)

--------------------------------------------------------

INCISO: 618 (Emenda de texto nº 728)

Altere-se a função da ação 4633, da unidade orçamentária 1481 - Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social, de Assistência (08) para Educação (12)

-------------------------------------------------------

INCISO: 619 (Emenda de texto nº 729)

Altere-se a subfunção da ação 4633 de Assistência à Criança e ao Adolescente

(243) para Ensino Médio (362)

-------------------------------------------------------

INCISO: 620 (Emenda de texto nº 730)

Na dotação 2411 21 631 144 4085 0001 99 0 60 1, onde se lê “99”, leia-se “90”.

--------------------------------------------------------

INCISO: 621 (Emenda de texto nº 731)

Na dotação 2461 15 122 701 2002 0001 99 0 10 1, onde se lê “99”, leia-se “90”.

--------------------------------------------------------
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.472/2012, de autoria do Governador do Estado, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 ,

para o exercício 2013, foi aprovado com as Emendas nºs 35 e 39, 82 a 86, 89, 90, 93,

98, 101, 107 a 120, 122, 124, 125, 129, 134 a 137, 139 a 144, 146, 149 a 159, 161 e

163 a 258, e com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1, 3, 14, 17, 20, 22, 23, 33,

36, 37, 40, 42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60, 64, 68, 75, 87, 88, 91, 92, 94 a 97, 99, 100,

102 a 106, 121, 123, 126 a 128, 130, 132, 133, 138, 145, 147, 148 e 160.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.472/2012

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para o exercício de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2013, conforme dispõe o art. 8º, da Lei nº

20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2º - Os Anexos I, II e III integram esta lei, nos seguintes termos:

I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas na Lei nº 20.008, de

4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI -;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados por setor de governo;

III - o Anexo III contém as alterações efetuadas em programas e ações introduzidas

no âmbito do Poder Legislativo a serem incorporadas pelo Poder Executivo ao texto

dos Anexos I e II desta lei.
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§ 1º - Os Anexos I e II desta lei, depois de efetuada a incorporação a que se refere

o inciso III do "caput", atualizam os Anexos I e II da Lei nº 20.024, de 2012.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 20.024, de 2012, os

programas e as  ações a que se referem os incisos I  e II  do "caput"  deste artigo

adotam uma perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente no que diz

respeito aos valores físicos e financeiros das ações como referência permanente para

a elaboração da Lei Orçamentária Anual.

§  3º  -  Consideram-se  dispositivos  do  inciso  III  do  "caput"  deste  artigo  os  itens

constantes do Anexo III desta lei.

§ 4º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - publicará:

I  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores,  o  detalhamento  do  produto,  a  execução  física  e  financeira,  assim

como  as  principais  entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no

relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015;

II  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores, a descrição e o produto dos subprojetos e subprocessos por ação dos

programas estruturadores, no relatório anexo aos projetos de lei de revisão do PPAG

2012-2015, exercícios de 2014 e 2015.

Art.  3º  -  Os Poderes Legislativo e Executivo efetuarão os ajustes necessários à

compatibilização do planejamento para o exercício de 2013 contido na revisão do

PPAG 2012-2015 e na Lei Orçamentária para o mesmo exercício.

Art.  4º  -  Serão realizadas em 2013, no âmbito do Poder  Legislativo,  audiências

públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.

ANEXOS I E II

Os  Anexos  I  e  II  desta  lei  encontram-se  disponíveis  no  “site”  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  (www.almg.gov.br),  em  “Acompanhe  >

Planejamento e Orçamento Público > Plano Plurianual de Ação Governamental - Em

tramitação”.
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ANEXO III

(a que se refere o inciso III do art. 2º da Lei nº , de de de )

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Atendimento em Saúde

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 1 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 1)

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 1059 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 2 (Emenda nº 166)

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4288 - TELE MINAS SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 3 (Emenda nº 232)

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4299  -  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 4 (Emenda nº 233)

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4308  -  GESTÃO  DA  POLÍTICA HOSPITALAR  -  FORTALECIMENTO  E

MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

(PRO-HOSP)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 5 (Emenda nº 89)

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 1175 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 6 (Emenda nº 176)

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4107 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Mudança de nome para: REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Mudança de produto para: REPASSE FINANCEIRO EFETUADO

Mudança de unidade de medida para: REPASSE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 7 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 40)

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4192 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 8 (Emenda nº 167)

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4208 - VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS

Mudança de produto para: REDE QUALIFICADA/MANTIDA

INCISO: 9 (Emenda nº 114)

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1062 - VIDA NO VALE - SEDRU

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 10 (Emenda nº 195)

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1079 - VIDA NO VALE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 11 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 42)

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 12 (Emenda nº 205)

Programa:  138  -  FORTALECIMENTO  DA  GESTÃO  DAS  UNIDADES

ADMINISTRATIVAS -

Ação: 2010 - AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 13 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 23)

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4025  -  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 14 (Emenda nº 177)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4279 - GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

Mudança de produto para: CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA
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Mudança de unidade de medida para: CENTRAL

INCISO: 15 (Emenda nº 172)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4329 - RESSARCIMENTO DE EXTRAPOLAMENTO DO TETO FINANCEIRO

DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC

Mudança  de  nome  para:  COMPLEMENTAÇÃO  DO  TETO  FINANCEIRO  DA

ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

INCISO: 16 (Emenda nº 256)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 17 (Emenda nº 237)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 18 (Emenda nº 142)

Programa: 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -

Ação: 4240 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mudança de finalidade para: Realizar acompanhamento nutricional da população,

implementar  o  Plano  Estadual  de  Ação  da  Política  Nacional  de  Alimentação  e

Nutrição -  PNAN -  e  consolidar  o  Sistema de Vigilância  Alimentar  e  Nutricional  -

SISVAN - no Estado.

INCISO: 19 (Emenda nº 182)

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - AÇÕES EDUCACIONAIS EM SAÚDE

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  CAPACITAR,  QUALIFICAR,  FORMAR  E  ESPECIALIZAR  OS



3136
____________________________________________________________________________

PROFISSIONAIS  E  GESTORES  DA  SAÚDE,  NOS  DIVERSOS  NÍVEIS  DE

ESCOLARIDADE,  VISANDO  AO  FORTALECIMENTO  E  À  MELHORIA  DA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PARTICIPANTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 20 (Emenda nº 183)

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  DESENVOLVER,  PRODUZIR  E  DISTRIBUIR  MEDICAMENTOS

VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL

DE  MEDICAMENTOS  ESTRATÉGICOS  E  IMUNIZAÇÕES  DO  MINISTÉRIO  DA

SAÚDE.

Produto: MEDICAMENTO / VACINA PRODUZIDO

Unidade de medida: UNIDADE (MIL)

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 21 (Emenda nº 184)

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA

FUNDAÇÃO  HEMOMINAS  GARANTINDO  A  EXECUÇÃO  DAS  POLÍTICAS

PÚBLICAS  NA  ÁREA  DE  HEMOTERAPIA  E  HEMATOLOGIA;  OFERTAR

HEMOCOMPONENTES  E  HEMODERIVADOS  DE  BOA QUALIDADE E  DENTRO

DOS  PARÂMETROS LEGAIS  EXIGIDOS,  ADEQUANDO À  DEMANDA DA REDE

PÚBLICA  E  CONTRATANTES;  REALIZAR  ATENDIMENTO  EM  AMBULATORIAL
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PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E

HEMOGLOBINOPATIAS NA BUSCA DE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE

DE VIDA ;  E  PERMITIR  A COLETA,  PROCESSAMENTO,  ARMAZENAMENTO E

DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA

QUALIDADE  TÉCNICA  PARA  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  DE  ALTA

COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS.

Produto: MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 22 (Emenda nº 185)

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  HOSPITALAR  E  AMBULATORIAL  DE

CLÍNICA  MÉDICA,  CIRURGIA  GERAL,  ORTOPEDIA,  PEDIATRIA,  MEDICINA

INTENSIVA, BEM COMO ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE

ALTO RISCO, COM OBJETIVO DE GARANTIR A SAÚDE DOS PACIENTES DO SUS

QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de medida: PACIENTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 23 (Emenda nº 200)

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 24 (Emenda nº 207)

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Cidades

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 25 (Emenda nº 35)

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 -

Ação: 1312 - MOBILIDADE NA COPA

Mudança de finalidade para:  GARANTIR A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE

DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014

INCISO: 26 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 68)

Programa: 029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO -

Ação: 1210 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 27 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 36)

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS -

Ação: 1167 - REPASSES VOLUNTÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  O  DESENVOLVIMENTO

SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS POR MEIO DE REPASSES DE

RECURSOS E DE AÇÕES QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

SUSTENTÁVEL.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 28 (Emenda nº 206)

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS -

Ação: 2045 - COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS

PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 29 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 37)

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4476  -  APOIO  A ELABORAÇÃO  E  IMPLEMENTAÇÃO DE  PLANOS  DE

HABITAÇÃO

Mudança de nome para: APOIO À GESTÃO PLENA DA POLÍTICA HABITACIONAL

MUNICIPAL

Mudança de finalidade para: MELHORAR A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA DOS

MUNICÍPIOS  EM  RELAÇÃO  ÀS  POLÍTICAS  HABITACIONAIS  E  CRIAR

MECANISMOS QUE FACILITEM O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS

PLANOS E POLÍTICAS HABITACIONAIS SUSTENTÁVEIS.

INCISO: 30 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 88)

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E

MELHORIA DE MORADIAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OU EM ÁREAS

DE RISCO E PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, POR MEIO

DO  DIAGNÓSTICO  DA REALIDADE  HABITACIONAL  DESSAS  COMUNIDADES,

CONSIDERANDO SUAS PARTICULARIDADES HISTÓRICO-CULTURAIS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 31 (Emenda nº 163)

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação: 4501 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL

Mudança de produto para: MUNICÍPIO ATENDIDO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 32 (Emenda nº 242)

Programa:  277  -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -

Ação:  4503  -  APOIO  A  ELABORAÇÃO  E/OU  IMPLEMENTAÇÃO  DE

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 33 (Emenda nº 243)

Programa:  277  -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -

Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 34 (Emenda nº 175)

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO
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Ação: .... - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / SECTES

Unidade  Orçamentária:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O APOIO, A

IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DOS AMBIENTES

DE INOVAÇÃO, INDUZINDO A CULTURA DE INOVAÇÃO NO ESTADO.

Produto: OBRA CONCLUÍDA

Unidade de medida: % DE OBRA REALIZADA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 35 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 17)

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO -

Ação: 1227 - ENSINO SUPERIOR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 36 (Emenda nº 171)

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO -

Ação: 1309 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 37 (Emenda nº 203)

Programa:  108  -  REDE  DE  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  ORIENTADA PELO

MERCADO -

Ação: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 38 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 53)

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -

Ação: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 39 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 20)

Programa: 259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA

E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

Ação: 4626 - INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO

A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Defesa e Segurança

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 40 (Emenda nº 157)

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIIVAS

Mudança  de  finalidade  para:  prestar  ATENDIMENTO  QUALIFICADO  AO

ADOLESCENTE  DURANTE  A  TRAJETÓRIA  NO  SISTEMA  SOCIOEDUCATIVO,

PELA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, E PROMOÇÃO

DA INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DE ÓRGÃOS DE DEFESA

SOCIAL  E  JUSTIÇA  JUVENIL,  GARANTINDO  ACESSO  À  ESCOLARIZAÇÃO,

PROFISSIONALIZAÇÃO,  CULTURA,  LAZER,  ENFIM,  PROMOVENDO  A

RESSOCIALIZAÇÃO  POR  MEIO  DE  UMA  EQUIPE  MULTIDISCIPLINAR  E  DE

INFRAESTRUTURA ADEQUADAS.
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INCISO: 41 (Emenda nº 202)

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1291  -  HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE

APAC

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 42 (Emenda nº 156)

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4092 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Mudança de finalidade para: PROPICIAR a inserção social do adolescente autor de

ato infracional e a prevenção da reincidência, MEDIANTE O APOIO E O FOMENTO

ÀS VAGAS PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO

ABERTO.

INCISO: 43 (Emenda nº 155)

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4321 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO

Mudança  de  finalidade  para:  Prestar  ATENDIMENTO  QUALIFICADO  AO

ADOLESCENTE  DURANTE  A  TRAJETÓRIA  NO  SISTEMA  SOCIOEDUCATIVO,

ESPECIFICAMENTE  NAS  UNIDADES  DE  INTERNAÇÃO  E  SEMILIBERDADE,

GARANTINDO ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA,

ESPORTE,  LAZER,  ATENDIMENTO  TÉCNICO,  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE  E

ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA, POR MEIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

E DE INFRAESTRUTURA E  LOGÍSTICA ADEQUADAS,  visando  sua inserção  na

sociedade e prevenção à reincidência,

INCISO: 44 (Emenda nº 250)

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4639 - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 45 (Emenda nº 197)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 46 (Emenda nº 198)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1115  -  PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-

VIVO)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 47 (Emenda nº 159)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: .... -  ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA

NO TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: PRODUZIR INFORMAÇÕES SOBRE OS PROBLEMAS NO TRÂNSITO

E ARTICULAR A AÇÃO INTERSETORIAL PARA PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E

ATENDIMENTO  A  VÍTIMAS,  BEM  COMO  MONITORAR  A  IMPLANTAÇÃO  DO

PMPAAT, ARTICULANDO ENTRE SI OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DO SISTEMA DE

SEGURANÇA PÚBLICA.

Produto: ESCRITÓRIO IMPLANTADO

Unidade de medida: ESCRITÓRIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 48 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 64)
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Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 49 (Emenda nº 181)

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA

Mudança  de unidade  responsável  para:  1531  -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

INCISO: 50 (Emenda nº 178)

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 1293 - TERRITÓRIO ALIANÇA

Mudança  de  nome  para:  TERRITÓRIO  ALIANÇA  -  ESTRATÉGIA  DE

DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Mudança de unidade orçamentária para:  1531 -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

INCISO: 51 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 92)

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4030 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

Mudança  de  nome  para:  ATENÇÃO  AO  USUÁRIO  DE  ÁLCOOL,  CRACK  E

OUTRAS DROGAS

Mudança de produto para: PESSOA ATENDIDA

Mudança de unidade de medida para: PESSOA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 52 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 91)

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
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Mudança de unidade orçamentária para:  1531 -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

Mudança de finalidade para: FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO

USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, MAXIMIZANDO OS

FATORES  DE  PROMOÇÃO  DA SAÚDE,  QUALIDADE  DE  VIDA E  PROTEÇÃO

SOCIAL, CONTRIBUINDO COM A REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS;

PROMOVER  E  DISSEMINAR  O  CONHECIMENTO  SOBRE  A  TEMÁTICA;  E

VIABILIZAR O ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS, inclusive crianças e

adolescentes em medida protetiva por  uso de drogas,  E SEUS FAMILIARES, por

meio de apoio à manutenção de atividades terapêuticas e à melhoria de infraestrutura

das entidades prestadoras de serviço.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 53 (Emenda nº 228)

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 54 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 57)

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4289 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 55 (Emenda nº 231)

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4290 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 56 (Emenda nº 180)

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Mudança  de unidade  responsável  para:  1531  -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

INCISO: 57 (Emenda nº 93)

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

Ação:  4089  -  MUNICIPALIZAÇÃO  E  DESCENTRALIZAÇÃO  DE  POLÍTICAS

SOBRE DROGAS

Mudança  de  finalidade  para:  IDENTIFICAR,  ARTICULAR  E  ESTIMULAR  AS

AÇÕES,  SERVIÇOS,  RECURSOS  SOCIAIS,  CULTURAIS  E  COMUNITÁRIOS,

VISANDO ao apoio à implantação de conselhos municipais de políticas sobre drogas

e à CONSOLIDAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO

E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS.

Mudança de produto para: MUNICÍPIO APOIADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 58 (Emenda nº 179)

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

Ação:  4089  -  MUNICIPALIZAÇÃO  E  DESCENTRALIZAÇÃO  DE  POLÍTICAS

SOBRE DROGAS

Mudança de unidade orçamentária para:  1531 -  SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTES E DA JUVENTUDE

INCISO: 59 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 22)

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação:  1344  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  UNIDADES

PREDIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 60 (Emenda nº 209)

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 61 (Emenda nº 235)

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 4366 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS

MILITARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 62 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 96)

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  GESTÃO  DO  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM

Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade:  ESTRUTURAR  E  REALIZAR  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS DE CATAÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO PARA RECICLAGEM

DE RESÍDUOS

SÓLIDOS  URBANOS  AOS  CATADORES  DE  MATERIAIS  RECICLÁVEIS,  POR

MEIO DAS ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 63 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 97)

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  REDUÇÃO  NA  GERAÇÃO  E  A

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO E

RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE

E  DISPOSIÇÃO  FINAL,  POUPANDO  ENERGIA  E  RECURSOS  NATURAIS  E

OTIMIZANDO  A  INFRAESTRUTURA  EXISTENTE,  COM  INCLUSÃO

SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES e apoio à estruturação de Fóruns Regionais

Lixo  e  Cidadania.  PROMOVER  O  CONSUMO  SUSTENTÁVEL  DE  MATÉRIAS

PRIMAS  E  INSUMOS,  A  PRODUÇÃO  SUSTENTAVEL,  A  MELHORIA  DAS

PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES E A REABILITAÇÃO DE

ÁREAS DEGRADADAS

E CONTAMINADAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 64 (Emenda nº 214)

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA -

Ação: 4062 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 65 (Emenda nº 149)

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE
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CONSERVAÇÃO  ESTADUAIS  EXISTENTES  COMO  FORMA  DE  ELIMINAR  O

PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

Produto: ÁREA REGULARIZADA

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 66 (Emenda nº 140)

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4564  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Transferência da ação para o programa: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

INCISO: 67 (Emenda nº 141)

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4565  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

Transferência da ação para o programa: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

INCISO: 68 (Emenda nº 212)

Programa:  113  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  RECURSOS

HÍDRICOS -

Ação: 4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 69 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 132)

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: .... - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  Definir,  em  escala  adequada  à  fiscalização  e  ao  licenciamento
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ambiental, os limites das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade.

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA

Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 70 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 75)

Programa:  195  -  CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS -  MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM -

Ação:  4472  -  PRODUTIVIDADE,  QUALIDADE  E  COMPETITIVIDADE  DE

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Desenvolvimento Rural

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 71 (Emenda nº 151)

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação:  1049  -  INCENTIVO  À  AQUISIÇÃO  E  PLANTIO  DE  FLORESTA  DE

PRODUÇÃO DE BASE SUSTENTÁVEL - FOMENTO FLORESTAL

Mudança de finalidade para: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NA OBTENÇÃO

DE MATÉRIA-PRIMA DO SETOR DE BASE FLORESTAL incentivando o plantio de

florestas de produção, preferencialmente na forma de consórcio de espécies nativas e

exóticas,  em  sistemas  exclusivamente  florestais,  agroflorestais  ou  de  Integração

Lavoura  Pecuária  e  Floresta  -  ILPF  -,  por  meio  da  DISPONIBILIZAÇÃO  de

INSTRUMENTOS  DE  CRÉDITO  e  INCENTIVOS  FISCAIS,  além  da  GESTÃO

AMBIENTAL, em ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS OPERACIONAIS DO ESTADO.

INCISO: 72 (Emenda nº 107)

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação:  1194  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS
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PROPRIEDADES RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 73 (Emenda nº 201)

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 74 (Emenda nº 204)

Programa: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL -

Ação: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 75 (Emenda nº 139)

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA -

Ação:  4061  -  INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS E

GESTÃO DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Mudança de finalidade para: PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E GARANTIR

UM AMBIENTE PACÍFICO NO CAMPO, ASSEGURANDO PROJETOS QUE VISEM à

segurança  alimentar,  À  MELHORIA  DA  QUALIDADE  DE  VIDA  E  ao

DESENVOLVIMENTO  HUMANO,  ECONÔMICO  E  SOCIAL DAS  COMUNIDADES

RURAIS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 76 (Emenda nº 216)

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA -

Ação: 4085 -  APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS
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POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRDICIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 77 (Emenda nº 98)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade:  PROMOVER  A  AMPLIAÇÃO  DA  COMERCIALIZAÇÃO  E

DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de medida: EVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 78 (Emenda nº 118)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - CADASTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade: CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS RURAIS DE

PEQUENO  PORTE  COM  O  OBJETIVO  DE  INICIAR  O  PROCESSO  DE

REGULARIZAÇÃO  SANITÁRIA  E  APOIAR  TÉCNICA  E  FINANCEIRAMENTE  A

CRIAÇÃO  DE  CONSÓRCIOS  INTERMUNICIPAIS  DE  DESENVOLVIMENTO  E

REGULARIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE.

Produto: EMPREENDIMENTO CADASTRADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi



3154
____________________________________________________________________________

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 79 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 130)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E

COMUNIDADES TRADICIONAIS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: FORTALECER A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DOS  POVOS  E  COMUNIDADES  TRADICIONAIS  ATRAVÉS  DO  APOIO

FINANCEIRO  AO  DESENVOLVIMENTO  DE  CADEIAS  PRODUTIVAS  DE

SOCIOBIODIVERSIDADE  E  A  AMPLIAÇÃO  DA  PRODUÇÃO  ALIMENTAR  E  O

BENEFICIAMENTO DE SEUS PRODUTOS.

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 80 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 133)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO

PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO.

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.
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INCISO: 81 (Emenda nº 218)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4112 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 82 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 94)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança  de  finalidade  para:  INCENTIVAR  E  FOMENTAR  PROJETOS

PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUAS ORGANIZAÇÕES, priorizando

a adoção da agroecologia, AMPLIANDO A PRODUÇÃO ALIMENTAR E AGREGAÇÃO

DE VALOR DE SEUS PRODUTOS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 83 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 106)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de finalidade para: APOIAR O BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO,

aquisição pelo  MERCADO INSTITUCIONAL (hospitais,  presídios,  órgãos  públicos,

além da alimentação escolar na rede estadual) E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS

DA AGRICULTURA  FAMILIAR  EM  MINAS  GERAIS,  GERANDO  OCUPAÇÃO  E

RENDA NO CAMPO E COLABORANDO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 84 (Emenda nº 219)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4116 -  CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 85 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 102)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE PESCADO EM TANQUES-REDE, EM

TANQUES  ESCAVADOS  E  EM  RESERVATÓRIOS  CONSTRUÍDOS  PARA  O

ENFRENTAMENTO DA SECA,  COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO  E RENDA

PARA  AGRICULTORES  E  JOVENS  RURAIS,  E  APOIAR  A  REGULARIZAÇÃO

AMBIENTAL E SANITÁRIA DOS PROJETOS DE PRODUÇÃO.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 86 (Emenda nº 117)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação:  ....  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  REDES  DOMICILIARES  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  DISPONIBILIZAR  ÁGUA  EM  QUANTIDADE  E  QUALIDADE  PARA
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RESIDÊNCIAS DE  FAMÍLIAS  DE AGRICULTORES  CARENTES DA REGIÃO DO

SEMIÁRIDO, A PARTIR DE POÇOS JÁ CONSTRUÍDOS.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 87 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 127)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à melhoria de unidades coletivas de processamento de alimentos

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Promover  melhorias  em  unidades  produtivas  familiares  já  em

funcionamento e que requerem alguma agregação de equipamentos para facilitar e

dinamizar a produção, visando atender à legislação sanitária vigente e ter acesso ao

mercado formal.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 88 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 128)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS  BÁSICOS  PELO  AGRICULTOR  FAMILIAR  DE  REGIÕES  MAIS

CARENTES,  POSSIBILITANDO  ACESSO  E  CONSUMO  ADEQUADO  DE

CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E

COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A
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FAMÍLIA.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 89 (Emenda nº 110)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação:  1151  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  TANQUES  COMUNITÁRIOS  DE

COLETA DE LEITE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 90 (Emenda nº 111)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 91 (Emenda nº 220)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4152 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 92 (Emenda nº 113)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4154 - APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.
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INCISO: 93 (Emenda nº 108)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 94 (Emenda nº 109)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 95 (Emenda nº 112)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 96 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 100)

Programa: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ -

Ação:  4334  -  APOIO  FINANCEIRO  A  PROJETOS  DA  CADEIA  PRODUTIVA

CAFEEIRA

Mudança de finalidade para: Financiar cafeicultores - pessoas físicas ou jurídicas,

suas  associações  e  cooperativas  e  empresas  da  cadeia  produtiva  -,  bem  como

realizar  o  diagnóstico  da  produção  cafeeira  no  Estado,  entre  outros  objetivos  do

Fundo Estadual do Café - Fecafé.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 97 (Emenda nº 211)

Programa:  210  -  GERAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  E  DE  TECNOLOGIA
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AGROPECUÁRIA -

Ação:  4021  -  DESENVOLVIMENTO  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  E

AGROINDUSTRIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 98 (Emenda nº 39)

Programa:  210  -  GERAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  E  DE  TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA -

Ação: 4022 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 99 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 95)

Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Ação: .... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  Apoio  às  ações  de  regularização  da  cadeia  produtiva  dos  queijos

artesanais  de  Minas,  em  especial  no  ressarcimento  pelo  abate  de  matrizes

soropositivas,  no  cadastramento  de  queijarias,  na  instalação  de  entrepostos  de

maturação e na formação de consórcios intermunicipais de inspeção sanitária.

Produto: PRODUTOR CADASTRADO

Unidade de medida: PRODUTOR

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 100 (Emenda nº 134)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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Ação:  ....  -  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A  VÍTIMAS  E  TESTEMUNHAS

AMEAÇADAS- PROVITA

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: GARANTIR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E JURÍDICA

A VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, E SEUS FAMILIARES, QUE SE ENCONTREM SOB

AMEAÇA EM VIRTUDE DE COLABORAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO OU PROCESSO

CRIMINAL.

Produto: VÍTIMA OU TESTEMUNHA PROTEGIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 101 (Emenda nº 135)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES

AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPORCIONAR PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES, AMEAÇADOS DE MORTE

EM  VIRTUDE  DE  ENVOLVIMENTO,  VITIMAÇÃO  OU  TESTEMUNHO  EM  ATO

DELITUOSO.

Produto: CRIANÇA OU ADOLESCENTE PROTEGIDO(A)

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 102 (Emenda nº 136)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  PROGRAMA DE  PROTEÇÃO  AOS  DEFENSORES  DE  DIREITOS
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HUMANOS - PPDDH

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  PROTEGER  OS  DEFENSORES  DE  DIREITOS  HUMANOS  E

GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRABALHO DE ORGANIZAÇÕES, GRUPOS E

MOVIMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA LUTA PELA DEFESA DOS DIREITOS

FUNDAMENTAIS.

Produto: DEFENSOR DE DIREITOS HUMANOS PROTEGIDO

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 103 (Emenda nº 137)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - ABRIGO / ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E

ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,

IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A

FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO, VISANDO

PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS.

Produto: PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 104 (Emenda nº 224)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4200 - RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 105 (Emenda nº 227)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 106 (Emenda nº 229)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação:  4234  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  PARA  MUNICÍPIOS  NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 107 (Emenda nº 230)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação:  4236  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 108 (Emenda nº 150)

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 1207 - ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 109 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 99)

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -
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Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 110 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 138)

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 111 (Emenda nº 164)

Programa: 036 - TRAVESSIA -

Ação: 1265 - PORTA A PORTA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 112 (Emenda nº 194)

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1048 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA

ÁGUA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 113 (Emenda nº 217)

Programa: 154 - AGENDA JOVEM -

Ação:  4100  -  MOBILIZAÇÃO  DE  PREFEITURAS  E  ENTIDADES  PARA

PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 114 (Emenda nº 122)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E

DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  ESTRUTURAR  EQUIPE  TÉCNICA,  REALIZAR  SEMINÁRIOS

REGIONAIS  E  ELABORAR  PLANO  DE  DESCENTRALIZAÇÃO  DAS  AÇÕES

RELATIVAS À POPULAÇÃO

EM SITUAÇÃO DE RUA E AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de medida: NÚCLEO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 115 (Emenda nº 143)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS  DOS  DIREITOS  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE,

POSSIBILITANDO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.
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INCISO: 116 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 145)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -  ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  CAPACITAR  CONTINUAMENTE  OS  CONSELHEIROS  DOS

CONSELHOS TUTELARES, DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS

VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL  E  À  SUBSECRETARIA  DE  DIREITOS  HUMANOS,  POR  MEIO  DE

ESCOLAS DE CONSELHOS.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 117 (Emenda nº 146)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

SEXUAL INFANTO-JUVENIL

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  EXPANDIR  O  PROGRAMA  DE  AÇÕES  INTEGRADAS  E

REFERENCIAIS  NO  ENFRENTAMENTO  DA  VIOLÊNCIA  SEXUAL  CONTRA

CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES  -  PAIR,  REVISAR  O  PLANO  ESTADUAL  DE

ENFRENTAMENTO  DA  VIOLÊNCIA  SEXUAL  INFANTO-JUVENIL,  REALIZAR

CAMPANHAS EDUCATIVAS E

DESENVOLVER O PROTAGONISMO JUVENIL.

Produto: PLANO IMPLANTADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 118 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 148)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4475 - ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE DIREITOS

HUMANOS.

Mudança  de  nome  para:  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à

Subsecretaria de Direitos Humanos

Mudança de produto para: CONSELHO APOIADO

Mudança de unidade de medida para: CONSELHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 119 (Emenda nº 247)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4554  -  APOIO  A  INCLUSÃO  SOCIAL  DOS  GRUPOS  E  INDIVÍDUOS

VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 120 (Emenda nº 236)

Programa: 221 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

DIGITAL -

Ação:  4005  -  FORMAÇÃO  DE  JOVENS  NAS  ÁREAS  DE  ARTES,

EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 121 (Emenda nº 246)

Programa:  231  -  INOVAÇÃO  SOCIAL  PARA A REDUÇÃO  DA POBREZA NO

NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS. -
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Ação: 4537 - UNIVERSIDADE CIDADÃ

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 122 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 147)

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  FOMENTO  E  FORTELECIMENTO  DOS  EMPREENDIMENTOS

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E SUAS REDES E CADEIAS ATRAVÉS DO APOIO A

COMERCIALIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Mudança de nome para: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária.

Mudança  de  finalidade  para:  Apoiar  empreendimentos  da  economia  popular

solidária na área de comercialização de produtos e serviços, por meio da realização

de feiras regionais e da implantação de pontos fixos de venda.

Mudança de produto para: ponto de venda apoiado

Mudança de unidade de medida para: ponto de venda

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 123 (Emenda nº 225)

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4201  -  PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 124 (Emenda nº 248)

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação: 4584 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR
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SOLIDÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 125 (Emenda nº 240)

Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

Ação: 4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS

À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 126 (Emenda nº 153)

Programa: .... - Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Unidade Responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo:  DESENVOLVER,  EM  PARCERIA  COM  REPRESENTANTES  DE

ÓRGÃOS  PÚBLICOS  E  DE  ORGANIZAÇÕES  CIVIS,  AÇÕES  VOLTADAS  À

PREVENÇÃO  DA VIOLÊNCIA NO  AMBIENTE  ESCOLAR  E  À  PROMOÇÃO  DA

CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS.

Objetivos Estratégicos:

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO

DESEMPENHO

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

Resultados Finalísticos:

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)
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- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)

- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

Ação: .... - CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  PROMOVER,  POR  MEIO  DE  PROJETOS  ESPECÍFICOS,  A

DISCUSSÃO ENTRE OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE A

DIVERSIDADE NO AMBIENTE DA ESCOLA,  DE FORMA A CONSCIENTIZÁ-LOS

PARA A IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES

DE  CADA  SEGMENTO,  EM  SUAS  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS,  ÉTNICAS,

SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS E DE GÊNERO.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

Ação: .... - CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  IMPLEMENTAR  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  SOBRE  SEGURANÇA

NAS  ESCOLAS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS,  BEM

COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO.

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 127 (Emenda nº 199)

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 128 (Emenda nº 168)

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 4605 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança de produto para: ALUNO ATENDIDO

INCISO: 129 (Emenda nº 83)

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  PROMOVER  O  ACOMPANHAMENTO  SOCIAL NAS  ESCOLAS,  DE

FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL -

CRAS - E AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 130 (Emenda nº 86)

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1008 - REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO

Mudança de produto para: ESCOLA BENEFICIADA

Mudança de unidade de medida para: ESCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 131 (Emenda nº 82)

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação:  4187  -  PROGRAMA  DE  INTERVENÇÃO  PEDAGÓGICA  -  ENSINO

FUNDAMENTAL - PIP/EF

Mudança de finalidade para: Melhorar a eficiência do ensino fundamental, por meio
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de  intervenções  pedagógicas  -  monitoramento  das  ações,  capacitação  de

professores, elaboração de materiais específicos e cronograma de atividades - que

garantam a elevação dos índices de desempenho dos alunos na alfabetização e nos

diferentes componentes curriculares do 4º ao 9º ano, com foco em língua portuguesa,

matemática e ciências.

INCISO: 132 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 55)

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4586 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 133 (Emenda nº 84)

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1086 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança  de  nome  para:  MAGISTRA  -  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  E

DESENVOLVIMENTO  PROFISSIONAL  DE  EDUCADORES  -  ENSINO

FUNDAMENTAL

INCISO: 134 (Emenda nº 85)

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1087 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO

Mudança  de  nome  para:  MAGISTRA  -  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  E

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO

INCISO: 135 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 103)

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO  ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA FÍSICA,  OPERACIONAL,  de
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segurança e acessibilidade (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA

DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES),

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 136 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 104)

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO  ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA FÍSICA,  OPERACIONAL,  de

segurança e acessibilidade (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA

DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 137 (Emenda nº 208)

Programa: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO -

CTPM -

Ação:  2057  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL -  COLÉGIO

TIRADENTES DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 138 (Emenda nº 215)

Programa: 174 - PROTAGONISMO JUVENIL -

Ação:  4065  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  MORADIAS

ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 139 (Emenda nº 119)

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Melhoria da infraestrutura das escolas família agrícola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 140 (Emenda nº 120)

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança  de  finalidade  para:  REPASSAR  RECURSOS  FINANCEIROS  PARA

APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA  AGRÍCOLA  CONFORME  AS  MODALIDADES

ENSINO  FUNDAMENTAL  RURAL  EM  TEMPO  INTEGRAL  E  ENSINO  MÉDIO

INTEGRADO  À  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL,  AMBOS  DO  FUNDO  DE

MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  E  DE

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -, PARA APOIO

AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 141 (Emenda nº 124)

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL

Ação: .... - Apoio aos Municípios para a universalização da educação infantil

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Disponibilizar recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros aos
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municípios de forma a garantir a universalização da educação infantil.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 142 (Emenda nº 223)

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 143 (Emenda nº 101)

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: .... - Xadrez nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade, a capacidade de pensar de maneira lógica e ágil dos estudantes, para

estimular  sua  autonomia  na  tomada  de  decisões,  capacidade  de  aprendizado  e

integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 144 (Emenda nº 226)

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4202 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 145 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 105)

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4567 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Mudança de produto para: ESCOLA ATENDIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 146 (Emenda nº 170)

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação: 4530 - QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PARA INSERÇÃO NO MUNDO

DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 147 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 121)

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação:  4531  -  QUALIFICAÇÃO  SÓCIO  -  PROFISSIONAL  E  INSERÇÃO  DE

JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 148 (Emenda nº 161)

Programa:  178  -  FORTALECIMENTO  E  DIVULGAÇÃO  DOS  DIREITOS  DOS

CONSUMIDORES -

Ação: 4675 - APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

(OSCIP)  MOVIMENTO  DAS  DONAS  DE  CASA E  CONSUMIDORES  DE  MINAS

GERAIS
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Mudança de nome para: Promoção da Defesa dos Direitos do Consumidor e da

educação para o consumo eficiente

Mudança de finalidade para: APOIAR ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITO DO

CONSUMIDOR executadas por entidades do terceiro setor.

INCISO: 149 (Emenda nº 255)

Programa:  215  -  GERENCIAMENTO  DAS  ATIVIDADES  DE  ARRECADAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL -

Ação:  4542  -  DESENVOLVIMENTO  DOS  SERVIÇOS  DE  ARRECADAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 150 (Emenda nº 169)

Programa:  270  -  APOIO  NA  REALIZAÇÃO  DAS  METAS  PRIORITÁRIAS  DO

GOVERNO DE MINAS GERAIS

Ação:  ....  -  ELABORAÇÃO  E  EXECUÇÃO  DOS  PLANOS  DE  ATUAÇÃO  DAS

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Unidade Orçamentária: 1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Finalidade:  APOIAR  A  EXECUÇÃO  DAS  PRIORIDADES  ESTRATÉGICAS  DO

GOVERNO,  ASSUMINDO  PAPEL  COLABORADOR  JUNTO  AOS  ÓRGÃOS  E

ENTIDADES  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DO  PODER  EXECUTIVO,

CONTRIBUINDO  PARA  O  APRIMORAMENTO  DO  SISTEMA  MINEIRO  DE

ENTREGA  DE  RESULTADOS  ATRAVÉS  DO  FOCO  NA  EXECUÇÃO  DAS

ENTREGAS  PRIORITÁRIAS  E  DO  ESTABELECIMENTO  DE  APOIO

DIFERENCIADO PARA CADA ÁREA EXECUTORA.

Produto: PLANO ELABORADO/PACTUADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 151 (Emenda nº 241)
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Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Identidade Mineira

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 152 (Emenda nº 129)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Apoio à implantação de Circuitos culturais regionais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Oferecer apoio técnico-financeiro aos Municípios para a implantação de

equipamentos  culturais  como  estratégia  de  integração  das  políticas  de  cultura  e

fomento à instalação de circuitos culturais no interior do Estado.

Produto: CIRCUITO IMPLANTADO

Unidade de medida: CIRCUITO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 153 (Emenda nº 165)

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1219 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 154 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 87)

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1251 - FESTIVAIS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 155 (Emenda nº 249)

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação: 4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICIPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 156 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 3)

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4404 - PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 157 (Emenda nº 238)

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 158 (Emenda nº 174)

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Ação: .... - REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Unidade Orçamentária: 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Finalidade:  REVITALIZAR,  MODERNIZAR  E  REFORMAR  O  COMPLEXO  DO

PALÁCIO DAS ARTES E A SERRARIA SOUZA PINTO.

Produto: ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO

Unidade de medida: ESPAÇO
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Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 159 (Emenda nº 234)

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -

Ação:  4350  -  GESTÃO  DE  PROJETOS  CULTURAIS  DA FUNDAÇÃO  CLÓVIS

SALGADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 160 (Emenda nº 239)

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -

Ação: 4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 161 (Emenda nº 245)

Programa:  125  -  MODERNIZAÇÃO  E  PRESERVAÇÃO  DA INFRAESTRUTURA

CULTURAL. -

Ação: 4528 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 162 (Emenda nº 173)

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  REVITALIZAÇÃO  DO  MUSEU  HISTÓRICO  DA

POLÍCIA MILITAR

Unidade Orçamentária: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  CRIAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA À  INSTALAÇÃO DE  UM

MUSEU MILITAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PRESERVAÇÃO DO

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
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MEDIANTE A ELABORAÇÃO  DO  PROJETO ARQUITETÔNICO,  EXECUÇÃO  DA

OBRA NECESSÁRIA E REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO, AVALIAÇÃO E PESQUISAS

PARA A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO EXISTENTE A SER ALOCADO NO MUSEU.

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 163 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 126)

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  VALORIZAÇÃO  DA  CULTURA

POPULAR E IMATERIAL, SUAS FESTAS E TRADIÇÕES, SOB PONTO DE VISTA

DA ANCESTRALIDADE E SUAS CONEXÕES COM A CONTEMPORANEIDADE, A

FIM  DE  VALORIZAR  OS  MESTRES  CUJOS  CONHECIMENTOS  SÃO

TRANSMITIDOS POR MEIO DA CULTURA ORAL, conforme dispõe a Lei nº 20.368,

de 7/8/2012, que institui o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, E

PRESERVAR A MEMÓRIA HISTÓRICA E CULTURAL DO ESTADO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 164 (Emenda nº 125)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Ação: .... - Promoção do Esporte Indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  Propiciar  condições  para  a  prática  esportiva  nas  comunidades

indígenas, inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas e realizar os Jogos

Indígenas de Minas Gerais,  com garantia de participação nos Jogos Indígenas do

Brasil.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE
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Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 165 (Emenda nº 213)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 166 (Emenda nº 221)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 167 (Emenda nº 222)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 168 (Emenda nº 244)

Programa: 212 - MINAS OLÍMPICA -

Ação:  4521  -  GERAÇÃO  ESPORTE  -  INICIAÇÃO  ESPORTIVA NO  CONTRA-

TURNO ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Infraestrutura
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--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 169 (Emenda nº 158)

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1103 - REDE DE METRÔ DA RMBH

Mudança  de  finalidade  para:  AMPLIAR,  ADMINISTRAR,  OPERAR,  MANTER,

CONSERVAR E EXPLORAR A REDE DE METRÔ DA REGIÃO METROPOLITANA

DE BELO HORIZONTE.

INCISO: 170 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 56)

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 171 (Emenda nº 251)

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação:  4657  -  RECUPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA  MALHA  VIÁRIA

PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 172 (Emenda nº 144)

Programa: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS -

Ação:  1074  -  READEQUAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS  COM  ENFOQUE

AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 173 (Emenda nº 90)

Programa: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS -

Ação: 4127 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Mudança  de  finalidade  para:  CONSERVAR  E  MELHORAR  OS  LEITOS  DAS
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ESTRADAS VICINAIS DANDO-LHES O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE

TODO  O  PERÍODO  DO  ANO  E  VIABILIZANDO  O  ACESSO  DA POPULAÇÃO

RURAL  AOS  CENTROS  URBANOS  E  SEUS  SERVIÇOS,  COM

ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR

DANOS AMBIENTAIS.

INCISO: 174 (Emenda nº 196)

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação:  1107  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  EM  INTERVENÇÕES  DE

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 175 (Emenda nº 252)

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação: 4670 - FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À

INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 176 (Emenda nº 115)

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS -

Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 177 (Emenda nº 116)

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS -

Ação: 1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.
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INCISO: 178 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 58)

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 179 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 14)

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Programas Especiais

--------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 180 (Emenda nº 186)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E

PAGAMENTO  DOS  RESPECTIVOS  ENCARGOS  SOCIAIS  E  AUXÍLIOS,

CONFERINDO  CONDIÇÕES  ADEQUADAS  AO  CUMPRIMENTO  DAS

ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 181 (Emenda nº 187)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  COORDENAR,  IMPLEMENTAR  E  AVALIAR  AS  AÇÕES  DE

PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS,  EXECUTANDO  OS  SERVIÇOS  DE

APOIO  E  SUPORTE  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  NECESSÁRIOS  AO

CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 182 (Emenda nº 257)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - UO: 1451 - Secretaria de

Estado de Defesa Social

Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 183 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 45)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2067 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 184 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 33)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2071  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 185 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 123)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança  de  finalidade  para:  Dar  condições  ao  conselho  para  acompanhar  e

controlar  a  repartição,  transferência  e  aplicação  dos  recursos  do  Fundeb  e  do

programa  de  alimentação  escolar,  BEM  COMO  INCENTIVAR  E  QUALIFICAR  A

ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO

FUNDEB.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 186 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 44)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2090 - APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 187 (Emenda nº 210)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2991 - MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 188 (Emenda nº 188)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - Benefícios Previdenciários - Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
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Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores

públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de

Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, tendo em

conta  a  proteção  da saúde e  a  manutenção da qualidade de vida  daqueles  que

preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 189 (Emenda nº 189)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: ....  -  Benefícios Previdenciários -  Tribunal  de Justiça do Estado de Minas

Gerais - TJMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores

públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de

Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, tendo em

conta  a  proteção  da saúde e  a  manutenção da qualidade de vida  daqueles  que

preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 190 (Emenda nº 190)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: ....  -  Benefícios Previdenciários -  Tribunal  de Justiça Militar  do Estado de

Minas Gerais - TJMMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores
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públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de

Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, tendo em

conta  a  proteção  da saúde e  a  manutenção da qualidade de vida  daqueles  que

preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 191 (Emenda nº 191)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - Benefícios Previdenciários - Procuradoria Geral de Justiça - PGJMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores

públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de

Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, tendo em

conta  a  proteção  da saúde e  a  manutenção da qualidade de vida  daqueles  que

preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 192 (Emenda nº 192)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: ....  -  Benefícios Previdenciários  -  Tribunal  de Contas do Estado de Minas

Gerais - TCEMG

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores

públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de

Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, tendo em



3190
____________________________________________________________________________

conta  a  proteção  da saúde e  a  manutenção da qualidade de vida  daqueles  que

preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 193 (Emenda nº 193)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - Benefícios Previdenciários - Defensoria Pública

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores

públicos aposentados à conta do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de

Minas Gerais cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, tendo em

conta  a  proteção  da saúde e  a  manutenção da qualidade de vida  daqueles  que

preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 194 (Emenda nº 253)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -

Ação:  7758  -  PROGRAMAÇÃO  A CARGO  DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE

MINAS GERAIS - CEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 195 (Emenda nº 254)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -

Ação: 7798 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 196 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 60)

Programa: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -

Ação: 2117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 197 (Emenda nº 154)

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de finalidade para: IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

ESPECIALIZADA,  em  particular  núcleos  itinerantes,TENDO  EM  VISTA  O

ATENDIMENTO  AOS  PÚBLICOS  CONSIDERADOS  PRIORITÁRIOS  POR  SUA

VULNERABILIDADE  SOCIAL,  COMO  MULHERES,  IDOSOS,  CRIANÇAS,

ADOLESCENTES,  CONSUMIDORES,  PORTADORES  DE  DEFICIÊNCIA,

INCLUSIVE DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 198 (Emenda nº 152)

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  4033  -  CONSTRUÇÃO  E  REFORMA DE  UNIDADES  DA DEFENSORIA

PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

INCISO: 199 (Emenda nº 258)
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.12.2012.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Luiz Fernando Pires por sua posse na Presidência do

Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Requerimento

nº 3.818/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Academia Mineira de Letras do Triângulo Mineiro pelos 50

anos de sua fundação (Requerimento nº 3.833/2012, do Deputado Adelmo Carneiro

Leão);

de  congratulações  com  a  Federaminas  pela  realização  do  XV  Congresso  das

Associações  Comerciais  e  Empresariais  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº

3.834/2012, do Deputado Bosco);

de congratulações com a Banda Euterpe Fraternidade, de Brasília de Minas, pelos

104 anos de sua fundação (Requerimento nº 3.835/2012, do Deputado Bosco);

de  aplauso  ao  Sr.  Luís  Cláudio  da  Silva  Chaves  por  sua  reeleição  para  a

Presidência  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  -  Seção  de  Minas  Gerais

(Requerimento nº 3.840/2012, da Deputada Luzia Ferreira);

de aplauso às instituições mineiras que se colocaram entre as melhores em nível

nacional, no Enem de 2011 - Colégio Elite do Vale do Aço, de Ipatinga, e Colégio

Bernoulli, de Belo Horizonte; e às que se destacaram em nível estadual - Colégio de

Aplicação  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  Colégios  Santo  Antônio,  Santo

Agostinho, Magnum Agostiniano, Loyola, Santa Marcelina e Santa Doroteia, de Belo

Horizonte, e Colégio Santo Agostinho de Nova Lima (Requerimento nº 3.841/2012, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o grupo de teatro Aecopasa pelos 19 anos de sua fundação
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(Requerimento nº 3.855/2012, do Deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com a Associação Mineira de Silvicultura pelo lançamento da

revista  “Florestas  Plantadas  -  2012  -  Presentation  2012/2013”  (Requerimento  nº

3.856/2012, da Deputada Liza Prado);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Sérgio Miranda (Requerimento

nº 3.872/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a família de José Amaral Castro pelo centenário de seu

nascimento (Requerimento nº 3.874/2012, do Deputado Glaycon Franco);

de congratulações com Rodrigo Gonçalves Dias pela conquista do prêmio Jovem

Cientista,  na  categoria  Graduado,  com  o  estudo  “Avanços  em  genômica  para

diagnósticos  moleculares  no  esporte”  (Requerimento  nº  3.877/2012,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com a  família  do  ex-Deputado Jason Soares  Albergaria  pelo

transcurso  do  centenário  do  seu  nascimento  (Requerimento  nº  3.896/2012,  do

Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a Secretaria de Educação por ter instalado placas na frente

das  escolas  estaduais  mineiras  informando  os  resultados  obtidos  por  cada  uma

dessas instituições no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a

qualidade da educação (Requerimento nº 3.897/2012, do Deputado Marques Abreu);

de  congratulações  com  a  CNI,  com  o  Senai  e  com  o  Sesi  pela  realização  da

Olimpíada do Conhecimento, ocorrida de 11 e 18 de novembro, e com a Fiemg pela

excelente participação no evento (Requerimento nº 3.898/2012, do Deputado Bosco e

outros);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Extrema por ter esse Município

conquistado,  no  Índice  Firjan  de  Desenvolvimento  Municipal,  a  1ª  colocação  no

“ranking”  estadual  e  a  26ª  em  nível  nacional  (Requerimento  nº  3.929/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves por sua posse

como Presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Requerimento

nº 3.930/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas pelos 42
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anos de sua fundação (Requerimento nº  3.931/2012,  do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Coronel Paiva pela conquista da medalha

de  ouro  na  Olimpíada  Brasileira  de  Matemática  das  Escolas  Públicas,  edição de

2012,  pelo  aluno  David  Henrique  da  Costa  (Requerimento  nº  3.932/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  o  Disque-Denúncia  pelos  cinco  anos  de  sua  criação

(Requerimento nº 3.933/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de  congratulações com o Escritório  de  Advocacia  Santos Rodrigues  Advogados

Associados por seus 10 anos de atuação (Requerimento nº 3.934/2012, do Deputado

Gilberto Abramo).

de congratulações com Priscila Ariane Loschi, estudante da Uemg, pela conquista

do  Prêmio  Jovem  Cientista  2012,  do  CNPq,  na  categoria  Estudante  do  Ensino

Superior,  com  o  projeto  “Materiais  de  mudança  de  fase  aplicados  no  design  de

tecidos inteligentes” (Requerimento nº 3.935/2012, do Deputado Marques Abreu);

de  congratulações  com  a  Secretaria  de  Educação  pelo  excelente  desempenho

obtido na 8ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas -

Obmep - pelos estudantes mineiros, que alcançaram pela sexta vez consecutiva a

primeira  colocação nessa competição (Requerimento  nº  3.939/2012,  do  Deputado

Bosco);

de congratulações com a Escola Estadual Coronel Paiva pela conquista da Medalha

de Bronze na Olimpíada Brasileira  de Matemática  das  Escolas  Públicas  de  2012

pelos  alunos  Anna  Carolina  Lopes  Preto  e  Igor  Toledo  Ramos  (Requerimento  nº

3.940/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Magno Machado Nogueira, Delegado de Polícia da

Comarca de Conceição do Mato Dentro, pelos relevantes serviços que vem prestando

à região (Requerimento nº 4.024/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos policiais militares lotados no 19º BPM que participaram da operação

que culminou na apreensão dos  dois  infratores  e  da  arma utilizada no homicídio

ocorrido  durante  o  desfile  de  7  de  setembro,  em  Teófilo  Otoni  (Requerimento  nº

4.029/2012, da Comissão de Segurança Pública);
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de  repúdio  à  Vale  S.  A.  por  sua  tentativa  de  alterar  a  demarcação do  Parque

Nacional do Gandarela, cujos limites foram fixados em estudos originais para criação

desse parque (Requerimento nº 4.136/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de apoio a D. Pedro Casaldáliga, Bispo Emérito de São Félix do Araguaia, em face

das  ameaças  de  morte  que  lhe  vêm  sendo  dirigidas  por  grandes  fazendeiros

(Requerimento nº 4.149/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de  aplauso  ao  Sr.  Luiz  Carlos  Bergamin,  Prefeito  Municipal  de  Extrema,  pelos

relevantes  serviços  prestados  às  forças  de  segurança  em  seus  mandatos

(Requerimento nº 4.151/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  alunos  e  professores  dos  cursos  destinados  à  capacitação  de

trabalhadores  com  deficiência  auditiva  e  visual,  realizados  pela  Utramig

(Requerimento nº 4.156/2012, da Comissão da Pessoa com Deficiência).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/12/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa  -  Registro  de  presença  -  Posse  do  Deputado  Cabo  Júlio  -  Palavras  do

Deputado Cabo Júlio - Suspensão e reabertura da reunião.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro)  - Destina-se esta parte da reunião à

solenidade de posse do Sr. Júlio Cesar Gomes dos Santos na vaga decorrente da

renúncia do Deputado Antônio Júlio, eleito para o cargo de Prefeito Municipal de Pará

de Minas.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Júlio

Cesar Gomes dos Santos.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Neste instante, quero saudar o eterno Deputado Djalma Diniz

pela presença sempre amiga e fraterna. Seja bem-vindo, esta Casa é de V. Exa. O

Deputado Djalma Diniz sempre fez um trabalho maravilhoso a favor de Minas. Quero

saudar também os visitantes que vieram prestigiar o nosso querido amigo Deputado

Cabo Júlio. Sejam bem-vindos a esta Casa.

Posse do Deputado Cabo Júlio

O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1º-Secretário “ad hoc” para proceder à leitura

do termo de posse do Sr. Júlio Cesar Gomes do Santos.

O Sr.  Secretário (Deputado Tadeu Martins Leite)  -  “Termo de posse do Sr.  Júlio

Cesar Gomes do Santos, suplente de Deputado à Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, eleito e diplomado para a 17ª Legislatura. Em 20 de dezembro de

2012, no Palácio da Inconfidência, perante o Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais,  Deputado Dinis  Pinheiro,  compareceu,  de acordo com o
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disposto no inciso IV do art. 6° do Regimento Inter no, o Sr. Júlio Cesar Gomes dos

Santos, primeiro suplente pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, eleito e

diplomado  na  forma  da  lei,  o  qual,  após  prestar  o  compromisso  regimental,  foi

empossado como efetivo na vaga decorrente da renúncia do Deputado Antônio Júlio.

Para constar, lavrei eu, Deputado Tadeu Martins Leite, nas funções de 1º-Secretário

da Assembleia Legislativa, o presente termo, que vai assinado pelo empossado, pelo

Presidente e por mim. Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 20/12/2012”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de

posse que será prestado pelo Sr. Júlio Cesar Gomes dos Santos. Com a palavra, o

Sr. Júlio Cesar Gomes dos Santos, para prestar o compromisso regimental.

O Sr.  Júlio  Cesar  Gomes dos Santos  -  (-  Lê:)  “Prometo defender  e cumprir  as

Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar leal e

honradamente o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Júlio Cesar Gomes dos Santos a

assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por este Presidente e pelo

1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Cabo Júlio. Com a palavra, o

Deputado Cabo Júlio.

Palavras do Deputado Cabo Júlio

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  quero  dizer  que  me  sinto

honrado de estar nesta Casa. Já passei pelos três parlamentos: fui Deputado Federal

por dois mandatos, fui Vereador e Secretário da Câmara e agora Deputado Estadual.

Queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus esta oportunidade, porque creio que

ninguém chega a esta Casa se Deus não vier junto. Creio na palavra de que toda

autoridade vem de Deus. Quero agradecer aos meus colegas de caserna que aqui

estão. Nessa luta árdua, às vezes até mal-entendida, às vezes lutando do outro lado

da trincheira, sozinho com meus colegas, ora na Oposição, ora na Situação, ora com

mais condições, ora com menos condições, quero honrar este mandato e dizer que

este mandato é da minha classe. Agradeço também aos Presidentes das entidades;

ao Cabo Coelho, Presidente do Centro de Cabos e Soldados;  ao Sgt.  Alexandre,
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Presidente da Ascobom, e a toda a diretoria; ao Nonato, meu amigo e Presidente da

Aspra, que aqui se encontra; ao Ten.-Cel. Ronaldo, Presidente da AOPM; ao Liberato;

ao Vereador Jeferson; aos Comandantes do Corpo de Bombeiros e da PM; e a todos

vocês. Faço um agradecimento especial à Dra. Fernanda, minha esposa e Delegada

de Polícia Civil, nossa coirmã; aos meus pastores, que aqui estão e que, ao longo dos

dias maus, estavam sempre dando uma palavra de conforto, dizendo que o relógio de

Deus é diferente do nosso. As coisas acontecem na hora e no tempo que Deus quer,

e coube a Deus que eu chegasse aqui hoje.

Quero  dizer,  Presidente,  que  vou  honrar  esta  Assembleia,  vou  honrar  o  meu

mandato.  Fui  Deputado  Federal  com 29 anos de idade,  era  um menino no meio

daquelas feras. Agora sou mais maduro, talvez com vontade de errar menos e acertar

mais, mas com muita vontade de aprender com meus colegas.

Visitei alguns Deputados e lhes disse que estou aqui como aprendiz. Brincava com

o Deputado Antônio Júlio dizendo que minha responsabilidade é muito grande em

substituí-lo.  Um homem competente,  ex-Presidente desta Casa,  amado por  todos,

pela Oposição, pela Situação, por pessoas que se colocam como de centro. Vi na sua

despedida, Deputado Antônio Júlio, que não sou capaz de substituí-lo. Se um dia eu

sair daqui com 10% da sua capacidade, vou dizer que saí feliz.

Quero ajudar o meu Estado. Não venho para esta Casa para fazer o papel de o

quanto pior melhor. Também não venho para fazer o papel de subserviente, senão

nem viria. Venho para ajudar o meu Estado, para ser um parceiro do Comandante da

PM,  do  Comandante  dos  Bombeiros,  da  Chefia  da  Polícia  Civil.  Naquilo  em que

concordar, tenham-me como parceiro leal. Um defeito que não tenho e nem quero ter

é ser desleal, Sr. Presidente. Acho que meus colegas Vereadores que aqui estão ou

aqui estiveram sabem que, na Câmara Municipal, como parlamentar, sempre fui leal

até para discordar. Acho que o pior defeito de um parlamentar é combinar uma coisa

de manhã e à tarde fazer outra. Não quero ter esse perfil aqui na Casa.

Então, quero ajudar o meu Estado, ser um parceiro do Comando da Polícia Militar,

da  Chefia  da  Polícia  Civil,  no  que  for  bom  para  a  minha  classe.  Quero  ser  um

aprendiz,  com “a”  maiúsculo,  do  nosso colega e precursor  nesta Casa,  Deputado

Sargento Rodrigues. Venho com muita humildade para aprender com ele, que chegou
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aqui há 12 anos. Estarei ao seu lado nos interesses da minha classe, para que me

ensine como andar nesta Casa. Enfim, quero tentar melhorar a qualidade de vida do

povo de Minas Gerais, mas, em especial, tentar melhorar a qualidade de vida dos

meus colegas que me trouxeram a esta Casa.

Não sou filho de políticos. Meu pai era um aposentado do INSS, minha mãe uma

pensionista. Eu era policial da Rotam e camelô no Barreiro durante o dia, porque o

salário era muito ruim. De repente, participamos de um movimento em que a única

oportunidade de termos o nosso emprego de volta era tentar lutar contra o impossível

e eleger,  na nossa classe, representantes. Mas como? Entrei na polícia em 1988,

aprendendo que política e polícia não combinavam, porque polícia em 1988 era vista

como algo meio subversivo. Para os senhores terem ideia, o Cabo e o Soldado na

PM só passaram a ter direito a votar, a ser eleitor a partir de 1988. Antes disso, a

Constituição não nos permitia sequer votar, quanto mais ser votado. Então, isso é

muito novo para nós.

De repente, eu, o Rodrigues e o Morais, que foi Deputado também nesta Casa,

tínhamos essa missão. Havíamos sido excluídos da PM. Não tínhamos emprego nem

dinheiro.  Convidaram-nos para ser  candidatos  para tentar  reverter  aquele  quadro,

Deputado Antônio Júlio. Mas como? Não tínhamos dinheiro para nada. Lembro-me de

que chegávamos a alguma cidade, pegávamos a foto com o número e escrevíamos à

caneta e colocava num papel A4. Ao chegar à cidade, dizíamos aos colegas que o

dinheiro  havia  dado  somente  para  chegar  até  ali,  não  tínhamos  dinheiro  para  ir

embora, para dormir, sem gasolina para voltar. Pedíamos que comprassem uma rifa

de R$1,00 para nos ajudar na nossa campanha. Assim, percorremos mais de 200

cidades. Dormíamos no carro, no quartel, na casa de alguém. Aí, sim, Deus honrou, e

o Rodrigues, eu e o Morais fomos eleitos.

Veio então o grande desafio. Em primeiro lugar, tínhamos de salvar os colegas que

haviam perdido o emprego.  Éramos 187.  Se a polícia era boa ou ruim,  nem isso

tínhamos,  pois  havíamos  perdido  o  nosso  emprego.  Então,  esta  Casa  votou  a

emenda constitucional  que trouxe de volta o nosso emprego.  Começou então um

ciclo de tentar melhorar tanto a vida do Soldado quanto a do Coronel, pois o salário

era ruim para todo o mundo. Hoje ainda não é como queremos, mas melhorou muito.
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E melhorou em função do envolvimento da nossa classe com a política.  Por  isso

agradeço muito a Deus a  oportunidade de estar  aqui  honrando os meus colegas

nesta Casa.

Termino com uma frase que meu pai me ensinou: quem não serve para servir não

serve para ser servido. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.

O Sr. Presidente - Muito bem, Deputado Cabo Júlio. Seja muito bem-vindo e tenha

muito  sucesso e êxito.  Que Deus o  abençoe nessa nova missão,  na qual,  tenho

certeza  absoluta,  V.  Exa.  vai  brilhar,  honrando  esta  Casa,  sua  família,  os

trabalhadores, os policiais militares e os Bombeiros, que tanto dignificam a história de

Minas Gerais.

Aproveito  a  oportunidade  para,  mais  uma  vez,  deixar  um  abraço  fraterno  e

carinhoso, um abraço da saudade, ao eterno Presidente Deputado Antônio Júlio. Que

Deus o abençoe em sua nova empreitada, que certamente haverá de ser luminosa.

Suspensão dos Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos para troca

de cumprimentos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/12/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Palavras do Deputados Paulo Lamac - Palavras do Deputado Célio Moreira -

Entrega de diplomas -  Palavras da Deputada Liza  Prado -  Palavras do Deputado

Vanderlei Miranda - Palavras da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires - Palavras do Sr.

Clovis Eduardo Benevides - Palavras do Cônsul André Sopas de Mello Bandeiras -

Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro)  - Destina-se esta parte da reunião à

apresentação dos resultados da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack.
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Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  as  Exmas. Sras. Andréa Abritta

Garzon Tonet, Defensora-Pública-Geral do Estado; Valéria da Silva Rodrigues, Juíza

da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte; e Maria Sueli de

Oliveira Pires, Secretária Adjunta de Educação; os Exmos. Srs. André Sopas de Mello

Bandeiras,  Cônsul  de  Portugal  em  Belo  Horizonte;  Clovis  Eduardo  Benevides,

Subsecretário de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Defesa Social; Deputados

Paulo Lamac, Vanderlei Miranda e Célio Moreira, respectivamente Presidente, Vice-

Presidente e membro da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack; a Exma.

Sra. Deputada Liza Prado, membro da referida Comissão; e o Exmo. Sr. Deputado

Antônio Carlos Arantes, Presidente da Comissão de Política Agropecuária.

Palavras do Deputados Paulo Lamac

Muito boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa Casa do povo

de  Minas  Gerais.  Quero  saudar  esta  Mesa  de  trabalhos  na  pessoa  do  nosso

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Não  poderia  deixar  de,  neste  brevíssimo

pronunciamento, reconhecer a decisiva importância que o Presidente da Assembleia

deu à temática das drogas, especificamente nesse momento em que debatemos o

advento  do  “crack”  na  nossa  sociedade,  constituindo  essa  Comissão  Especial,

composta de Deputados valorosos que se empenharam intensamente nesses nove

meses de trabalho da Comissão. Além de constituir  essa Comissão, o Presidente

dotou-nos  de  recursos  e  da  estrutura  necessária  para  que  fizéssemos  um  bom

diagnóstico  da  problemática  da  droga  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  tivéssemos

condições adequadas de apresentar propostas consistentes e ousadas, como as que

o Deputado Célio Moreira apresenta em seu relatório.

É preciso iniciar fazendo o reconhecimento à atuação do Presidente, que, de fato,

foi  decisiva,  porque  fizemos  mais  de  40  audiências  públicas,  reuniões,  visitas  e

atividades  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  as  quais  demandaram  esforço  e

empenho desta Casa. Buscamos fazer trocas de experiências e intercâmbios com

propostas internacionais, que, entendo, enriqueceram o que apresentaremos hoje aos

senhores e às senhoras. Tivemos condições adequadas e propícias para que cada

um de nós, Deputados desta Comissão, dedicasse o máximo empenho e o máximo
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esforço. Percebi isso na atuação de cada um dos Deputados e Deputadas.

No momento em que faço o reconhecimento ao Presidente da Casa, gostaria de

agradecer  muito  a  atuação  de  cada  um  dos  Deputados  que  compuseram  essa

Comissão. Todos foram extremamente participativos e importantes nesse resultado.

Acredito e pretendo,  sem falsa modéstia,  que,  nos próximos anos,  possamos nos

orgulhar  de  ter  influenciado e  interferido  diretamente  nas  políticas  públicas  sobre

drogas no Estado e, por que não dizer, no País, uma vez que trouxemos a esta Casa

Deputados  Federais  de  outros  Estados  e  do  nosso  Estado  e  representações  do

Senado  Federal,  que  estão  debatendo  os  novos  marcos  legislativos  não  apenas

sobre drogas, mas sobre legislação penal.

Temos a pretensão de interferir de maneira positiva, baseados no que analisamos,

com  as  contribuições  valiosíssimas  que  recebemos  durante  os  trabalhos  desta

Comissão.  Foram  participações  diretas  de  representantes  da  sociedade  civil,  de

diversas  entidades,  de  órgãos  públicos,  que  muito  se  envolveram.  Todos  nos

propiciaram  um  sem  número  de  informações,  que  no  princípio  pareciam  um

emaranhado  de  tantas  sugestões  e  propostas,  mas  que,  com  o  decorrer  dessa

caminhada, possibilitaram aos Deputados melhor compreender os diversos pontos de

vista, os pontos de convergência e também de divergência, que são enriquecedores

quando  se  discutem  políticas  púbicas.  Foi  uma  experiência  extremamente

enriquecedora. Tive o privilégio de estar na Presidência dessa comissão especial, e,

concluídos os nossos trabalhos, coloco-me como um soldado, ombreando com cada

um e cada uma que batalha para que as drogas provoquem menos danos na nossa

sociedade.

Certamente nosso trabalho não se encerra com o final dessa comissão especial.

Vamos manter vivo o fruto do nosso trabalho, que foi conjunto, pois cada um sabe da

importância da contribuição que pôde nos trazer,  tanto na compreensão inicial  da

problemática  quanto  na  proposição  de  medidas  a  serem  encaminhadas.  Vamos

continuar  ombreados,  temos  inúmeras  propostas.  O  Deputado  Célio  Moreira

apresentará  o  resumo  dessas  propostas,  que  são  ousadas,  em  alguns  casos

atrevidas. Entendemos que essa problemática é de todos nós, ninguém pode furtar-

se  a  participar  e  discutir.  Não  assumimos,  em  nenhum  momento,  nenhum  tabu,
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qualquer  posição  ideológica  ou  dogmática  de  quem  quer  que  seja.  Nós  nos

permitimos escutar a todos e refletir  sobre todos os pontos de vista. Ao participar,

ontem, da aprovação do relatório do Deputado Célio Moreira, dei-me por bastante

satisfeito. Certamente que não se encerra a questão e que será necessário continuar

discutindo isso. Aliás, apresentamos proposta para que haja sequência dos trabalhos

com uma nova comissão.

Mas,  em  que  pese  a  não  encerrar  o  assunto,  fiquei  com  a  consciência  muito

tranquila. Não foram nove meses da nossa vida que desperdiçamos para transformar

em um volume de papel desse tamanho. É a grande preocupação de todos nós. Não

queremos  apenas  produzir  belos  discursos  e  belos  documentos,  mas  queremos

produzir política pública, ação. Ao participar da aprovação do relatório do Deputado

Célio Moreira, fiquei profundamente satisfeito porque, para o momento, cumprimos

com uma etapa dessa batalha. Certamente haverá muitas outras, certamente este é o

começo da próxima. É o início, demos uma contribuição, e só tenho a agradecer à

sociedade civil aqui representada, a cada um dos órgãos governamentais, a cada um

dos  Deputados  e  Deputadas,  que  em todos  os  sentidos  contribuíram.  Mesmo os

Deputados que não puderam participar diretamente da Comissão e muitas vezes nos

levaram para debater no seu Município do interior, que participaram com sugestões,

foram importantes nessa elaboração.

Fizemos  inicialmente  a  proposta  de  fazer  um  trabalho  acima  das  diferenças

ideológicas, partidárias, porque estávamos tratando de uma questão que está acima

da pequenez dessas questões frente ao sofrimento das pessoas, frente à degradação

do ser humano que tem sido vivenciada por nossa população no Brasil.

Sr.  Presidente,  gostaria  de  encerrar  nossa  participação  como  Presidente  desta

Comissão Especial agradecendo a V. Exa., a todos os presentes, àqueles que não

puderam comparecer, mas que foram importantes na construção desse trabalho. E

nos colocamos para a frente como mais um a somar forças com todos aqueles que

defendem  que  a  nossa  sociedade  precisa  libertar-se  da  mazela  das  drogas,

especialmente, neste momento, da mazela do “crack”, que é a droga da vez.

Precisamos encontrar soluções para este momento histórico que a nossa sociedade

está vivendo.
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Agradeço e parabenizo principalmente meus colegas de comissão, Deputada Liza

Prado  e  Deputados  Célio  Moreira,  Vanderlei  Miranda  e  Doutor  Wilson  Batista,

companheiros  incansáveis,  parceiros  incondicionais  nessa  batalha.  Espero  que

tenhamos a alegria  de,  daqui  a alguns anos,  compartilhar a satisfação de ver  as

propostas  que  hoje  apresentamos  convertidas  em  políticas  públicas  sólidas  e

ousadas para que vençamos o problema que hoje vivenciamos no Estado de Minas

Gerais. Muito obrigado a todos e boa tarde. É uma satisfação muito grande revê-los

neste final de trabalhos.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento o Presidente desta Casa, Deputado

Dinis Pinheiro, o Presidente da Comissão, Deputado Paulo Lamac, assim como todos

os componentes da Mesa.

De  pronto,  Presidente  Dinis  Pinheiro,  antes  de  fazer  a  leitura  do  resumo  que

apresentamos ontem dos trabalhos finais desta Comissão, quero destacar o empenho

e a dedicação do Presidente desta Comissão, Deputado Paulo Lamac, que realmente

assumiu com vontade e com muita responsabilidade a Comissão. Infelizmente não

deu para atender todos os pedidos que chegaram à Comissão para irmos ao interior.

Todavia,  temos  a  boa  notícia,  que  creio  o  Presidente  Dinis  Pinheiro  dará,  do

compromisso de continuarmos esse excelente trabalho com a participação de todos.

Farei  breve  leitura  do  que  foi  apresentado  ontem:  “Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack. Há nove meses, para ser bem mais específico, no dia 27 de

março deste ano, instalava-se na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

a comissão especial para proceder a estudos para o enfrentamento do problema do

'crack' no Estado, mais conhecida como Comissão Especial para o Enfrentamento do

Crack, que de pronto foi atendida pelo nosso Presidente Dinis Pinheiro.

Esta Comissão foi conduzida pelo Deputado Paulo Lamac, pelo Vice-Presidente,

Deputado Wanderlei Miranda, pelos Deputados Doutor Wilson Batista e Liza Prado.

Também  tive  a  oportunidade  de  participar  desta  Comissão.  Houve  importante

participação de outros parlamentares, que sempre que podiam contribuíam com os

trabalhos da Comissão.

A ideia de criar nesta Casa a Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack
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surgiu em face do aumento do consumo de drogas no País, principalmente do 'crack',

e  da preocupação com as graves consequências decorrentes disso na saúde dos

usuários de drogas, no seu contexto familiar e na sociedade. Segundo estimativa de

2010, com base em dados do IBGE, o número de usuários hoje no Brasil está em

torno de 1,2 milhão e a idade média para início do consumo da droga é de 13 anos.

A Comissão iniciou efetivamente seus trabalhos em abril deste ano, com o objetivo

geral de discutir as formas de atenção ao usuário de "crack", a organização da rede

de atenção, a abordagem da defesa social e o financiamento para as políticas sobre

drogas. Não posso deixar de ressaltar que a Comissão realizou diversas reuniões no

interior do Estado para colher informações locais.

As reuniões foram realizadas em Uberlândia e Uberaba, em 25 de maio; Ipatinga e

Timóteo, em 30 de maio; Muriaé, em 31 de maio; Almenara, em 18 de junho; Pará de

Minas,  em 21 de junho; Montes Claros,  em 25 de junho; Passos, em 9 de julho;

Itajubá, em 10 de agosto; Curvelo, em 25 de outubro; e Coronel Fabriciano, em 30 de

novembro. O trabalho da Comissão possibilitou uma visão geral sobre o uso indevido

de álcool  e outras  drogas no Estado,  em especial  o  "crack",  e  sobre as  políticas

nacional  e  estadual  que  abordam  a  questão  das  drogas.  Constatou  também  a

dificuldade enfrentada pelos familiares de usuários de drogas e analisou a efetividade

das ações de prevenção e da rede de assistência.

Os estudos realizados colocaram em evidência que a rede atualmente implantada

para  prestar  assistência  aos  usuários  de  "crack"  não  está  sendo  suficiente  para

atender  à  demanda,  que  aumentou muito  e  rapidamente  nos  últimos  anos.  Além

disso, ficou clara a necessidade de maior articulação intersetorial entre as diversas

políticas públicas para que o problema seja abordado de forma eficaz. A necessidade

de maior aporte de recursos públicos para a implementação das políticas também foi

uma demanda expressa de maneira recorrente nas diversas reuniões da Comissão.

No que se refere à rede de atenção, os participantes das reuniões foram unânimes

em afirmar que é necessário haver diferentes formas de tratamento disponíveis para

o usuário de drogas, pois cada caso é singular e requer abordagem individualizada.

Outro ponto consensual é que cada uma das instituições que compõem a rede,

governamental ou não, tem seu lugar e sua importância.
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Neste  relatório  apresentamos  extensa  pesquisa  sobre  a  legislação  pertinente  à

matéria, na esperança de que sirva como subsídio para que o Poder Legislativo e a

sociedade civil cobrem o seu cumprimento por parte do Poder Executivo.

Além  disso,  esta  Comissão  apresentou  emendas  ao  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -,  exercício  2013,  para  aumentar  o  aporte  de  recursos

previstos em ações já existentes naquele instrumento de planejamento direcionadas à

atenção aos usuários de álcool e outras drogas e para criar ação destinando recursos

do Tesouro estadual para a prevenção ao uso de drogas.

Essa  Comissão,  ciente  de  seu  papel  na  proposição  de  políticas  públicas  que

garantam  os  direitos  constitucionais  dos  cidadãos,  sugere  as  seguintes  medidas

institucionais, a serem implantadas pelos Poderes constituídos do Estado, no que se

refere ao enfrentamento do uso de drogas, em especial do "crack": criar a comissão

permanente para o enfrentamento do "crack" e outras Drogas, no âmbito da ALMG,

para dar continuidade aos estudos dessa Comissão e acompanhar a implementação

das políticas afetas ao tema; ampliar e fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial,

desde a atenção primária até a atenção hospitalar no hospital geral, e a reintegração

do usuário ao convívio social, com maior alocação de recursos por parte do governo

do Estado; incentivar, por meio de instrumentos estáveis de financiamento tais como

a lei do ICMS Social ou convênios, as instituições do terceiro setor que dão suporte

ao dependente químico; implementar, no mínimo, um Caps AD nas regionais de Belo

Horizonte  onde  não  haja  esse  equipamento  e  um  Caps  AD por  microrregião  no

interior  do  Estado;  criar  a  Secretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  como  forma  de

integrar transversalmente os setores envolvidos na questão do "crack" e estruturar

frentes  de  trabalho  intersetoriais  nas  diversas  políticas  públicas  afetas  ao  tema;

estimular a implantação dos Conselhos Municipais Antidrogas em todas as cidades

mineiras; valorizar os grupos de mútua ajuda franqueando a utilização dos espaços

públicos  para  as  suas  reuniões;  fomentar  e  ampliar  o  programa  Fica  Vivo  e  o

programa Aliança pela Vida; realizar programas de conscientização e prevenção nos

centros de internação de adolescentes privados de liberdade; inserir nas escolas do

sistema  estadual  de  educação  estratégias  que  promovam  a  continuidade  da

escolarização  do  usuário  de  álcool  e  outras  drogas,  especialmente  no  campo da
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formação técnica e profissional, nos casos em que o recuperando não dispuser dessa

formação; incentivar a implantação de Caps AD III, com atendimento contínuo durante

24 horas, recentemente instituídos pela Portaria nº 3.088, de 23/12/2011, e informar

os Municípios de que a sua implantação não depende mais de recorte populacional e

de  que  pode  ser  implantado  regionalmente  por  meio  de  parcerias  e  consórcios;

sugerir  ao  Poder  Executivo  elaboração  de  projetos  de  lei  de  sua  iniciativa  que

garantam  percentual  de  vagas  para  usuários  de  drogas  em  recuperação  nos

contratos de obras públicas ou de prestação de serviços e que reduzam o ICMS para

empresas  que  financiem  projetos  ou  instituições  que atuem no  tratamento  ou  na

reinserção do usuário de álcool e outras drogas; criar o Projeto Rádio Juventude nas

escolas,  com  palestras,  cursos,  oficinas  sobre  prevenção  e  combate  às  drogas

voltadas para crianças e adolescentes; sugerir  à Subsecretaria de Atendimento às

Medidas Socioedutivas da Secretaria de Defesa Social - Seds - a criação de equipe

multiprofissional  com psicólogo,  pedagogo e  assistente  social  para  acompanhar  o

adolescente apreendido por cometer ato infracional, a fim de evitar a reincidência no

uso e no tráfico de drogas, por meio de ações de suporte social, acompanhamento

familiar e reinserção na escola; aumentar a fiscalização policial para evitar a entrada

de drogas nos Municípios; intensificar a política do primeiro emprego e promoção do

esporte  coletivo;  estabelecer  metas  de  universalização  da  educação  em  tempo

integral, em especial no ensino fundamental; capacitar entidades que trabalham com

usuários de “crack” para que possam se adequar aos critérios de credenciamento

estaduais e federais.

A Comissão apresentou ainda três proposições nesta Casa, quais sejam: projeto de

lei do ICMS, que tem por objetivo possibilitar que contribuintes inscritos em dívida

ativa do Estado quitem a dívida com desconto de até 50% sobre multas e juros,

desde  que  destinem  parte  para  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e

Repressão de Entorpecentes; projeto que cria o adicional de 1% nas alíquotas de

ICMS sobre  as  operações  internas  com bebidas  alcoólicas,  cigarros,  produtos  de

tabacaria e armas, a ser destinado ao Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes; proposta de emenda à Constituição que apresentamos

justamente para permitir  a  vinculação do adicional  de 1% nas alíquotas de  ICMS
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sobre as operações internas com bebidas alcoólicas, cigarros, produtos de tabacaria

e armas, a ser destinado ao Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão

de Entorpecentes.

A título de informação ou para que tomem providências saneadoras em relação à

matéria em questão, sugerimos o envio deste relatório final às seguintes instituições:

Secretaria  Nacional  Antidrogas  do  Ministério  da  Justiça,  Conselho  Nacional  de

Políticas  sobre  Drogas,  Secretaria  de  Saúde,  Secretaria  de  Defesa  Social,

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, Comando-Geral da PMMG, Polícia Civil de

Minas  Gerais,  Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal  de  Minas  Gerais,

Corregedoria-Geral  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  Secretaria  de  Desenvolvimento

Social, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte,

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas

Gerais,  Defensoria  Pública  do Estado de Minas Gerais,  Colegiado de Secretários

Municipais  de Saúde de Minas Gerais,  e Conselho Estadual  Antidrogas de Minas

Gerais.

Por fim, quero agradecer e parabenizar os Deputados pela dedicação à Comissão,

às autoridades, aos representantes da sociedade civil que, sempre que convidados,

compareceram  nesta  Casa  e  deixaram  sua  contribuição,  aos  parceiros  que

compareceram a todas as reuniões. Hoje, nada mais justo que esta Casa faça uma

homenagem como lembrança a todos os que participaram e deram sua contribuição.

Agradeço mais uma vez ao Deputado Paulo Lamac, que presidiu esta Comissão com

muito zelo, muita responsabilidade e dedicação; ao Presidente Dinis Pinheiro,  que

não mediu esforços, deu total apoio para que esta Comissão buscasse subsídios para

apresentação  do  relatório  ao  governo  e  às  autoridades  competentes,  para  que

possamos cobrar políticas públicas voltadas para a recuperação e dar realmente uma

atenção especial  ao  caso,  que preocupa não somente Minas Gerais,  mas todo o

Brasil. Contamos com a boa vontade também da Presidenta da República e do nosso

Governador.  Agradeço  ainda  à  assessoria  e  à  Consultoria  da  Casa,  que  foi

fundamental  no  resultado  final  dos  trabalhos.  Enfim,  agradeço  a  todos  que

contribuíram para a concretização deste trabalho. É importante lembrar que todos

nós, governo, agentes políticos e sociedade civil, devemos ter sempre em mente que
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a luta contra o “crack” e outras drogas não terá fim apenas como consequência do

nosso desejo. É preciso ação, boa vontade e compromisso. Muito obrigado.

Entrega de Diplomas

O locutor - Neste momento realizaremos uma homenagem da Comissão Especial

para o Enfrentamento do Crack às pessoas e entidades que contribuíram para as

atividades realizadas em prol da luta contra o “crack” e outras drogas.

Optamos por também fazer registro das entidades e pessoas que não se encontram

presentes,  como  forma  de  homenageá-las  em  razão  da  sua  relevante  e

imprescindível participação na Comissão Especial para Enfrentamento do Crack.

Os homenageados são os seguintes: Amor-Exigente, Regional de Belo Horizonte,

Antônio Luiz de Oliveira, Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte, Carlos Alberto

Dias Viana,  Cloves Eduardo Benevides, Conselho de Psicologia de Minas Gerais,

Conselho Estadual Antidrogas - Conead -, Cônsul André Sopas de Mello Bandeira,

Coordenadoria  de  Combate  e  Repressão  ao  Tráfico  Ilícito  de  Entorpecentes  do

Ministério Público de Minas Gerais, Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Débora Arrais, Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais, Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil de Minas

Gerais, Eduardo Costa, Eros Ferreira Biondini, Ivanil Mendes Martins, Lincoln Pereira

Nascimento,  Luiz  Carlos  Rezende  e  Santos,  Luís  Flávio  Sapori,  Marcelo  Antônio

Derussi, Márcia Cristina Alves, Márcio Doti, Marco Antônio Badaró Bianchini, Mauro

Tramonte, Grupo de Apoio Mães de Minas contra o Crack, Pastoral da Sobriedade da

Arquidiocese de Belo Horizonte, Paulo Roberto Repsold, Programa Educacional de

Resistência às  Drogas -  Proerd -,  Rede de Redutores e Redutoras de Danos de

Minas Gerais - Redamig -, Ronaldo Guilherme Vitelli Viana, Secretaria de Educação,

Superintendência Regional da Polícia Federal de Minas Gerais, Terra da Sobriedade,

Valéria  da  Silva  Rodrigues,  Wellington  Antônio  Vieira,  Wilma  de  Oliveira,  Abraço,

Hospital André Luiz e Núcleo de Estudos sobre Álcool e Drogas.

Solicitamos ao Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado  de  Minas  Gerais,  ao  Deputado  Paulo  Lamac,  Presidente  da  Comissão

Especial para Enfrentamento do Crack, e aos demais membros da Comissão que se

posicionem  junto  aos  agraciados  para  cumprimentá-los  e  para  a  foto  oficial  da
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homenagem.

- Procede-se à entrega dos diplomas.

Palavras da Deputada Liza Prado

Boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que Deus lhe

proporcione muita saúde para continuar sendo esse Presidente que gosta de gente,

que faz com que esta Assembleia Legislativa tenha sempre a cara da população. Que

Deus  o  abençoe  e  lhe  dê  muita  saúde,  muita  força  para  continuar  sendo  essa

brilhante pessoa que proporciona condições para que nós, Deputadas e Deputados,

trabalhemos e apresentemos propostas que realmente ajudem a melhorar a vida do

nosso povo. Muita saúde.

Cumprimento os colegas membros da Comissão, Deputados Doutor Wilson Batista

e Célio Moreira. Parabéns, Deputado Célio Moreira, pelo relatório. Não foi fácil esse

trabalho de nove meses. A criança nasceu, e nasceu com uma cara muito boa.

Presidente da Comissão, Deputado Paulo Lamac, desejo-lhe que continue sendo

esse  soldado  aguerrido.  Cumprimento  também  sua  assessora  Rafaella,  toda  a

comissão da Assembleia Legislativa, que fez um trabalho maravilhoso, bem como

todos os funcionários desta Casa, que trabalharam arduamente, com muita paixão

para que esse relatório realmente produzisse frutos. Quero dizer, Presidente Paulo

Lamac, que conte comigo como uma soldada desta Casa.

Cumprimento nossas autoridades e minha querida  Andreia.  A partir  do ano que

vem, já conversei com o Presidente, com as comissões da Casa, vamos fazer um

trabalho maravilhoso para ajudar quem mais precisa. Meu querido Cloves Benevides,

meus cumprimentos. Leve um abraço ao Secretário Eros Biondini. Tenho certeza de

que o próximo ano será muito profícuo e você terá mais suporte para trabalhar como

Subsecretário a fim de enfrentar as drogas, com muito mais recursos e mais dinheiro.

Milagre sei que você não vai fazer.

Meu querido Deputado Vanderlei Miranda, meu pastor, parabéns. Obrigada por me

permitir  compartilhar ao seu lado de tanto conhecimento e de sentir que V. Exa. é

realmente uma pessoa que mostra serviço e que tem trabalhado arduamente, até

retirando  do  seu bolso  para  ajudar  muitas  entidades  que aqui  estão,  como a  do

Pastor Wellington, aqui presente, bem como todas as clínicas que sofrem todos os
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dias para desenvolver um trabalho, mas que têm muita força e muita fé para realizá-

lo.

Cumprimento  os  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Rogério  Correia.  Muito

obrigada pelo trabalho que desenvolvem.

Meu querido amigo Cônsul André, obrigada ao povo de Portugal, nossos irmãos.

Você, Cônsul, proporcionou a esta Comissão observar de perto o tratamento que é

feito nas clínicas com dependentes utilizando a metadona. Trouxemos para todas as

entidades que aqui estão a experiência exitosa de Portugal, contida neste relatório.

Graças ao seu trabalho, ao apoio do Presidente desta Casa, conseguimos mostrar

que é possível avançar no trabalho que é feito no Brasil.

Temos muito o que ensinar, mas também o que aprender, e, graças ao seu trabalho,

esta  Comissão  nos  proporcionou  condições  de  fazer  um  contraponto  e  adquirir

experiência para traçar e construir a rede de atendimentos de que tanto precisamos.

Quero me dirigir aos meus queridos amigos e amigas, a todos que fazem esse belo

trabalho, aos familiares de dependentes químicos e às clínicas que em Minas Gerais

assumiram o tratamento em que o governo, em todas as esferas, foi omisso. Vocês

abraçaram  a  causa,  trabalharam  e  agora  precisam  de  apoio  para  a  continuação

desse  sério  trabalho  que  têm  feito.  Quero  cumprimentá-los  e  desejar  a  vocês  -

especialmente às famílias e às mães que aqui estão - muita força; que Deus lhes dê

muita  coragem,  até  porque  enfrentar  o  sofrimento  provocado  pelo  “crack”  ou  por

qualquer outra droga não é fácil. Só quem tem um dependente na família sabe da

dificuldade para conseguir uma vaga no nosso sistema de saúde. Não é fácil.

Sabemos  do  esforço  da  Presidenta  Dilma  para  convencer  este  país  de  que  é

possível  vencer  a  droga,  de  que  é  possível  vencer  o  “crack”;  portanto,  não

desanimem nunca, e que Deus permeie o trabalho e o caminho de vocês todos os

dias. Não desanimem. Às vezes a Comissão e esta Deputada, discutindo com as

mães mineiras, ficávamos com a impressão de estar enxugando gelo. Ou seja, às

vezes o desânimo nos acomete, bate na nossa porta, e ficamos pensando que não há

saída. Mas, como eu dizia agora há pouco ao Benevides, esta sala lotada já me traz

esperança. Vocês foram homenageados aqui para demonstrar o nosso sentimento de

carinho e gratidão por pessoas persistentes.
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À nossa querida Juíza dou os parabéns. Esta Comissão, o governo e todos os que

aqui estão conseguiram concretizar a criação do Centro de Atendimento da Criança e

do Adolescente.  Parabéns por  seu trabalho.  São pessoas como vocês que fazem

diferença. O trabalho desta Comissão mostra a importância de haver Deputadas e

Deputados que trabalham de verdade.

Portanto, quando pensamos que estamos enxugando gelo, lembro que obtivemos

alguns resultados concretos, como a inauguração do Centro. Também conseguimos,

Deputado  Paulo  Lamac,  aumentar  o  número  de  vagas  eram  oferecidas  para

atendimento,  até  porque  as  mil  vagas  que  tínhamos,  se  divididas  entre  os  853

Municípios, não possibilitariam tratamento nem para dois dependentes por cidade, o

que criticamos muito. Com muito esforço, conseguimos passar para 2 mil e vamos

chegar a 4 mil vagas. Ainda é pouco, mas são 4 mil famílias que podem sonhar com a

chance de recuperar das drogas um dependente. E cada vida que salvamos faz valer

a pena trabalhar arduamente, como fizemos nesses nove meses.

Vamos torcer para que a próxima comissão - que, tenho certeza, terá o nosso apoio

e o de todos os que aqui estão -  consiga melhorar a situação, criar  mais Caps e

promover a capacitação de pessoas. A esse propósito, com o apoio do Benevides,

com o trabalho desta Comissão, de todos os Deputados da Assembleia e de todos

vocês,  já  demos  um  passo.  Assinamos  o  plano  de  enfrentamento  do  “crack”  do

governo  federal  e  conseguimos  R$400.000.000,00,  que  serão  investidos  para

colaborarmos  com  as  famílias.  É  pouco  para  enfrentar  o  problema,  mas  são

R$400.000.000,00 que não existiam. O problema é tão grande e desesperador que

percebemos que ele tem de ser encarado como de saúde pública e, portanto, deve

ser de responsabilidade de todas as esferas de governo e da sociedade. Portanto, é

preciso que vocês fiquem firmes todos os dias. Logo em março, com a ajuda da

promotoria e de outras instituições, vamos proceder à capacitação de pessoas para

lidar  com  o  problema -  que  sejam  dois  ou  três  por  instituição.  Queremos  que  o

conselho  e  todos  os  que  tiveram  seus  nomes  citados  aqui,  além  de  outros

batalhadores, se empenhem para conseguirmos capacitar muitas pessoas e para que

Minas  Gerais  seja  um  exemplo  nessa  área.  Trabalhando  em  parceria,  devemos

pressionar os governos federal, estadual e municipais para que a capacitação seja o
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primeiro passo efetivo a ser dado em 2013, de modo que as pessoas que fazem

tratamento tenham conhecimento de causa, porque não basta a nossa boa vontade,

embora ela seja muito importante por nos mover, não nos deixar ficar parados.

Desejo a vocês muita força, porque 2013 será um ano difícil, mas nesse ano vamos

fiscalizar para que os valores a que me referi sejam realmente executados. Quanto a

você que faz agora o tratamento, torço para que sempre tenha o apoio e o carinho de

sua família.  Fique firme,  porque tenho certeza  de que é  possível  vencer.  É  uma

doença que não é fácil vencer, mas isso é possível. Portanto, muita força e saúde a

todos. Agradeço a oportunidade de trabalhar com vocês e aproveito,  Fátima, para

dizer que nossa luta continua em 2013. Parabéns a todos. Aproveito para desejar

boas festas e um feliz ano-novo. Obrigada.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, na pessoa de quem quero, para não me

alongar muito, cumprimentar toda a Mesa, todas as autoridades; quero destacar aqui,

de forma especial, com uma menção de louvor, a Dra. Andrea Abritta Garzon Tonet,

que representa aqui  a Defensoria  Pública e  participou de 100% dos trabalhos  da

Comissão Especial  para  o Enfrentamento do  Crack.  Muito  obrigado,  Dra.  Andrea.

Agradecendo à senhora, também quero agradecer a todos que participaram desse

trabalho, todas as entidades, o poder público, a sociedade civil.

Sei que essa não é uma luta de A ou B, que essa não é uma luta política, que essa

não é uma luta que permite vaidades, porque estamos enfrentando mais que uma

luta:  estamos  enfrentando  uma  verdadeira  guerra.  E  o  que  eu  falo  aqui  não  é

nenhuma novidade, porque é conhecido e sabido de todos, principalmente dos que

aqui  estão,  porque todos, de forma direta ou indireta,  têm sua participação nesse

processo.

A situação que vivemos não permite nenhum tipo de vaidade, mesmo porque o

tema é tão sério que não caberia vaidades na busca e na aplicação de soluções. O

“crack”  hoje  não  tem  mais  cara.  Quando  eu  era  menino,  sabíamos  quem  era  o

maconheiro da nossa rua. Mamãe nos alertava para não andar com aquele menino,

porque ele usava maconha. Hoje não é possível mais identificar quem usa drogas,

principalmente qual é o perfil do usuário de “crack”, porque ele é banguela, tem dente
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de porcelana, usa terno, anda sujo pelas ruas, mora nas favelas, mora nas mansões,

mora  na  Zona Sul,  mora  nas  periferias,  está  trabalhando  agora  lá  na  lavoura.  O

“crack” já chegou até os trabalhadores rurais, já chegou à terceira idade, e temos as

nossas crianças, com 8 e 9 anos, também vitimadas pelo “crack”. Enfim, temos um

grande gigante para vencer, mas creio que Deus haverá de nos dar força para que

consigamos vencê-lo. Eu creio!

Quero usar aqui uma metáfora. Quando falo que esse processo envolve todos nós,

ainda que haja diferenças entre nós na forma de ver e entender o que seria o ideal, o

modelo ideal... Usarei a metáfora que conta a história de uma manada de porcos-

espinhos e creio que vocês a conhecem. Eles estavam numa região muito gelada,

cada  dia  morriam  dois,  três,  exatamente  porque  não  se  ajuntavam,  não  se

agrupavam, porque os espinhos incomodavam. Mas um deles chegou à conclusão de

que, se não se ajuntassem para emprestar o calor  do corpo de um para o outro,

morreriam todos. Então se ajuntaram. Foram se ajeitando, os espinhos incomodando,

espetando,  mas  conseguiram  se  ajeitar  e,  na  transmissão  de  calor  dos  corpos,

conseguiram sobreviver àquele inverno rigoroso. Pararam de morrer.

Essa metáfora é para nós. Pode até ser que, de certa forma, haja alguns espinhos

entre  nós,  mas,  se  não  nos  unirmos,  se  não  nos  ajuntarmos,  mesmo  com  as

diferenças,  mesmo muitas  vezes  não  compreendendo  ou  não  aceitando  de  todo

aquilo que está sendo proposto, não conseguiremos. Mas, se não nos incomodarmos

muito com as espetadinhas, tenho certeza de que sobreviveremos a esse inverno

terrível chamado “crack”.

Eu era menino e no Brasil uma formiga começou a destruir as lavouras do nosso

país. Lembro-me de que o governo da época lançou uma campanha que dizia: “Ou o

Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil”. Trazendo essa história

para a realidade que estamos vivendo, eu pegaria esse “briefing” de campanha e diria

que ou acabamos com o “crack” ou o “crack” acaba com o Brasil, porque estamos

diante de uma epidemia. Temos 853 Municípios em Minas Gerais, e a alguns deles

ainda não chegou o saneamento, a água encanada, mas o “crack” já chegou.

Tenho certeza  do bom  trabalho  que  temos  pela  frente,  com  a  sensibilidade do

Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, e com essa Comissão Especial que
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tanto trabalhou nesses nove meses. Meio que numa feliz coincidência, esses nove

meses de trabalho e gestação darão à luz agora uma comissão permanente, que terá

uma capacidade de atuação de muito maior  alcance.  E vamos nos preparar  para

muito trabalho no próximo ano temos de sair do discurso, da papelada, da burocracia

e buscar, de forma efetiva, trabalhar para apresentar resultados. O que vimos durante

esses nove meses, o que conseguimos reunir de informações, o que aprendemos,

creio que nos dá subsídio para que possamos, de fato, a partir  do ano que vem,

começar  um  trabalho  que,  sem  utopia,  mas  com  muita  humildade,  poderá,  Sr.

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  ser  um  modelo  e  uma  inspiração  para  as

assembleias dos outros Estados, para os governos estaduais e municipais e, por que

não dizer, até mesmo para o governo federal. Creio que esse deverá ser o trabalho

dessa comissão.

Quero  agradecer  ao  Presidente  da  Comissão,  Deputado  Paulo  Lamac,  e

reconhecer que, de fato,  tudo aquilo que o Deputado Célio Moreira, relator dessa

Comissão, falou é verdade. O seu trabalho foi incansável e merece o nosso aplauso.

Não dá para expressar aqui em palavras a grandiosidade da sua contribuição como

Presidente. Não poderia ser outro a presidir essa Comissão Especial.

Agradeço  também  ao  Deputado  Célio  Moreira,  que  apresentou  um  relatório

brilhante e consistente. Não é apenas um maço de folhas, mas também um pacote de

informações que nos dará orgulho ver impresso e encadernado. Deixo aqui até uma

sugestão, pois foi elaborado numa linguagem muito simples, fácil de ser entendida e

nada técnica, exceto a apresentação de números e estatísticas. É um relatório que

poderia ser transformado num material didático e distribuído para as escolas.

Agradeço  à  Deputada  Liza  Prado,  que  fez  aqui  o  seu  discurso.  Quem  não  a

conhecia ou não a tinha ouvido antes pôde perceber o quão aguerrida ela é. É uma

Deputada lutadora e comprometida com o trabalho e o mandato. Fico feliz, Deputada

Liza Prado, pela sua chegada a esta Casa. V. Exa. chegou aqui mostrando toda a sua

condição de legisladora, pelos inúmeros mandatos como Vereadora da sua querida

Uberlândia - aliás, chegou aqui com uma autoridade que só o conhecimento pode

transferir.  Parabéns!  É  uma  pena  que  tenhamos  tão  poucas  mulheres  aqui  no

Parlamento - aliás, poucas mulheres, mas de muita atuação.
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Agradeço aos servidores da Casa e aos assessores da Comissão, que trabalharam

bastante também para que tudo funcionasse a contento. E,  acima de tudo, quero

agradecer a Deus, autor da vida, razão maior da nossa inspiração e aquele que nos

dá força, coragem, ânimo e saúde para que todos os dias desempenhemos o nosso

trabalho. Que Deus abençoe a todos e cada família aqui representada e nos dê um

próximo ano de muito trabalho e muitos resultados.

Para  finalizar,  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  queria  dizer  que  não

poderíamos encerrar os trabalhos deste ano legislativo de forma melhor,  com uma

reunião  como  esta,  que  prenuncia  o  que  será  para  esta  Casa  o  ano  de  2013.

Sabemos e cremos que, de fato, o mundo não acabará amanhã, dia 21. Portanto

ainda temos muito trabalho pela frente. Que Deus nos dê forças e nos abençoe na

nossa tarefa de servir ao povo mineiro e de dar, enquanto Deus nos permitir, a nossa

contribuição para que, de alguma forma, produzamos aqui resultados que, de fato,

atendam à expectativa daqueles que nos confiaram o seu voto e nos trouxeram para

esta Casa. Boas festas! Boa passagem de ano! Que Deus nos abençoe!

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Deputado  Vanderlei  Miranda.  Já  quebrando  o

protocolo - aliás, o chefe do cerimonial já fica até ansioso e um pouco áspero comigo

-, indago se alguém desta distinta Mesa deseja fazer uso da palavra.

Fique à vontade, Dra. Andréa, Dr. Cloves. Nenhuma saudação? Só peço para não

registrarem, mais uma vez, os nomes das autoridades.

Palavras da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires

Não vou arrepiar o cabelo do Cerimonial.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  senhoras  e  senhores  presentes,  senhoras  e

senhores homenageados, em nome da Secretaria de Educação, apresento os nossos

sinceros agradecimentos a todos os nossos servidores da educação, esse exército da

educação  que  está  nos  853  Municípios;  aos  nossos  colegas  da  Seds,  das  47

superintendências  regionais  de  ensino;  aos  nossos  parceiros  institucionais;  às

famílias  dos nossos alunos e alunas.  Empreendemos muitas  e importantes  ações

neste  ano.  Que  2013  nos  aguarde!  A  Lourdinha,  Diretora  da  Superintendência

Regional  Metropolitana,  está  presente,  creio  que  representando  as  demais  46

representantes. Durante toda esta semana, agendaremos ações efetivas para 2013
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com as nossas superintendências, as nossas escolas, a fim de intensificar os nossos

projetos prioritários para o enfrentamento do “crack”,  das condições geradoras de

violência nas nossas escolas. O “crack” está nas nossas escolas. Temos consciência

e provas concretas disso, mas estamos prontos para fazer esse enfrentamento.

Gostaria  de  agradecer,  de  coração,  ao  Deputado  Paulo  Lamac,  que  tem  nos

acompanhado no Fórum de Promoção da Paz Escolar - Forpaz -, desenvolvido em

todo o território do Estado, em parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais e

os  nossos  parceiros  institucionais.  Os  nossos  parceiros  preferenciais  são  a

Defensoria Pública e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Deputado Paulo

Lamac chegou do céu:  comparece a  nossas  reuniões,  já  mobilizou  corações  e a

consciência de mais de 3 mil servidores da educação, professores e gestores. Ele

está mobilizando consciência, despertando, nos corações dos nossos educadores, a

importância de enfrentar esses problemas e lidar com eles. Como educadores que

somos,  estamos  educando  gerações,  reeducando  nossas  famílias  para  que

acompanhem seus filhos.  Muito obrigada a todos e a todas.  Renovamos o nosso

compromisso, Sr. Presidente, com essa luta que é de todos, inclusive da educação.

Obrigada a todos.

Palavras do Sr. Clovis Eduardo Benevides

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  senhores  convidados  para  esta  solenidade  de

encerramento dos trabalhos da Comissão, gostaria de fazer um registro. Inicialmente,

Sr. Presidente, gostaria de aceitar sua provocação, fazendo esse registro. Esse tema

ocupa  lugar  de  destaque,  e  é  objeto  de  preocupação na Assembleia  Legislativa,

porque é um tema debatido no encerramento do ano legislativo, na atividade talvez

mais significativa, que é o momento de mostrar à sociedade resultados do trabalho

que o Legislativo mineiro desenvolveu ao longo do ano. Então pautar um tema como

esse,  hoje,  demonstra  o  que  o  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro  mostrou  à

sociedade durante todo o ano: o compromisso, o comprometimento com a causa, o

envolvimento pessoal,  além da sua responsabilidade de coordenador do processo

legislativo em Minas, enfim, uma preocupação pessoal em fazer com que desse certo

um trabalho de tamanha magnitude. Quero saudar a guerreira Deputada Liza Prado,

sempre forte nas suas palavras, mas, mais que isso, forte também nos resultados que
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procura  e  em  sua  dedicação;  o  Deputado  Vanderlei,  grande  amigo  e  combativo

parlamentar, e o Deputado Célio, que realizou o trabalho de relatoria.

É impossível não citar a Dra. Valéria. O ano de 2012 é o ano do “caput”, mas, mais

do que isso, é o ano de muitos e muitos debates no ambiente do Judiciário, e a Dra.

Valéria  sempre  os  protagonizou,  numa participação  mais  efetiva  do  Judiciário  na

colaboração da construção dessas políticas.

Sobre o Deputado Paulo Lamac, recordo-me de que, em vários voos e em vários

debates, ele se debruçava na discussão dos assuntos.  Não bastava,  às vezes,  a

apresentação de outro expositor. O Deputado Paulo queria conhecer e entender por

que não fazer, por que não se aproximar, por que não debater, quais os melhores

resultados.  Ele  se  tornou um estudioso desse tema sem dúvida  nenhuma,  como

educador  brilhante  que  é.  Um  estudioso  desse  tema e  alguém  que  conduziu  os

trabalhos pautado nesse compromisso de servir de mediador, articulador e facilitador.

O  Paulo  assumiu  para  si,  na  coordenação  dos  trabalhos  da  Comissão,  a

responsabilidade  de  fazer  com  que  o  diálogo  acontecesse,  entendendo  que  a

ferramenta poderosa da estruturação das políticas públicas seria a capacidade de

conversar com os vários atores, com os vários pensadores e com aquelas pessoas e

entidades que poderiam fazer diferença. Parabéns, Deputado. O senhor conseguiu

construir uma concertação durante esses nove meses. Foi maestro, foi brilhante na

condução desse trabalho.

Minha colega, a professora e Secretária Adjunta de Educação, também foi muito

atuante.  Lembro-me  das  discussões  do  fórum  “Paz  nas  escolas”.  A  Defensoria

Pública  não  é  aliada  preferencial  somente  da  educação,  mas  de  todos  nós.  Na

discussão do Comitê de  Acompanhamento das Medidas Involuntárias,  que é uma

inovação  deste  ano,  e  em  tantas  outras  atividades,  essa  Defensoria  Pública

representou  os  interesses  do  cidadão  com  uma colaboração  amorosa.  Percebeu

quão  necessário  é  defender  os  direitos  e  os  interesses  das  pessoas,  e  nessa

temática, em todas as áreas, como na área da criança e do adolescente, em todas as

áreas a Defensoria teve uma atuação muito brilhante.

É isso o que queria dizer. O ano termina com o trabalho da Comissão, renovam-se

os compromissos nas falas de cada um dos parlamentares que me antecederam. A
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Assembleia Legislativa realizou, com o trabalho da Comissão, a demarcação de um

espaço em que o Poder Legislativo, como representante da sociedade, se envolveu

com um tema que,  de fato,  a sociedade queria,  precisava e pretendia  que fosse

debatido. O Legislativo mineiro está marcando posição. O Legislativo mineiro está

dando  exemplo.  O  Legislativo  mineiro  está  apresentando  os  compromissos  que

resultaram  na  escolha  de  seus  representantes,  mas,  mais  do  que  isso,  está

demarcando  compromissos,  Presidente,  a  partir  de  seu  protagonismo,  seja

debatendo com as mães, seja caminhando com os movimentos na rua, na marcha

que  mobilizou  a  sociedade de Belo  Horizonte,  seja  participando  das  reuniões  da

Comissão em vários episódios. A partir dessa demarcação, o Legislativo mineiro está

apontando os rumos para a construção de uma política cada vez mais efetiva, cada

vez com melhores resultados e cada vez mais integrada.

Terminando, como disse a Deputada Liza Prado, nessa lógica de integração, quero

citar: Minas fez a maior pactuação do plano de enfrentamento do Crack em todo o

Brasil. A maior pactuação do plano Crack - É Possível Vencer em todo o Brasil foi a

que foi feita em Minas Gerais. Mais de R$400.000.000,00 de investimentos nas áreas

de assistência, saúde, educação e repressão qualificada previstos até 2014. Isso é

um compromisso de integração do governo em várias áreas.

E aqui uma servidora amiga, da secretaria, Tanit Sarsur, Coordenadora Estadual de

Saúde Mental, atualmente Coordenadora do Programa Aliança pela Vida, teve uma

dedicação muito expressiva a essa construção. Em nome dela quero saudar todos os

nossos  colegas,  militantes  e  amigos  que  neste  ano  cerraram  fileiras  para  que

terminássemos 2012 com a pactuação federal, a renovação dos compromissos das

políticas locais e a legitimação de todo esse percurso da política pública a partir da

assunção  pelo  Parlamento  mineiro,  de  certa  forma,  do  compromisso  de  ser  o

guardião, a partir de agora, dos resultados dessa política.

Parabéns, Presidente.  Parabéns,  Deputado Paulo,  Deputado Célio  e a todos os

senhores que no dia  a  dia entendem a dimensão real  do  cuidar,  do  apoiar  e  do

prevenir o uso do álcool, do tabaco e das outras drogas. Muito obrigado e boa tarde.

Palavras do Cônsul André Sopas de Mello Bandeiras

Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  estou  por  lhes  dar  um  momento  de
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sotaque português. Gostaria  de fazer  uma saudação e dizer algumas palavras ao

Presidente  da  Mesa,  destacando  em  particular  o  Deputado  Paulo  Lamac,  que

acompanhei mais ou menos nessa fase final desta Comissão.

Sou, de algum modo, um elemento internacional nesse contexto,  se bem que o

português nunca seja realmente internacional. Tenho 51 anos e fui criado em uma

região do norte de Portugal onde as canções que ouvíamos desde pequenos eram do

Roberto Carlos -  talvez vocês não gostem muito dele, mas eu gosto muito -, e a

nossa cultura  tinha muito  do brasileiro,  sobretudo dos cariocas.  É uma região  do

Norte de Portugal, que se chama Minho, e que tem uma ligação muito grande com a

região  fluminense.  Portanto,  um  português  nunca  se  sente  verdadeiramente

estrangeiro. Sou diplomata de carreira, já andei por vários lugares e, ao chegar aqui,

onde  tenho  que me comportar  como cidadão  estrangeiro,  devo  dizer  que  muitas

vezes não me sinto estrangeiro. Isso me dará alguma capacidade para dizer  que

conheço o assunto, talvez possa dizê-lo.

Hoje, na qualidade de Cônsul de Portugal em Belo Horizonte, fui visitar um recluso,

um  preso  português  em  uma  prisão  em  Contagem.  É  uma  situação  a  que,

profissionalmente, estamos obrigados a assistir, para saber do que o preso precisa,

tentar estabelecer algum contato com sua família em Portugal e, uma vez que esteja

perto de liberdade provisória, perguntar se quer ser repatriado, esse é um mecanismo

que o Estado português tem, ou se quer continuar aqui. Qualquer cidadão português

pode pedir uma repatriação às custas do Estado e depois pagar, é evidente. É uma

situação de grande hesitação, porque esse preso tem uma filha aqui, suponho que já

seja desquitado, mas tem uma relação com sua filha. E esse homem é uma vítima do

“crack”. À medida que um Cônsul, pois esta é a sua missão, vai interrogando o preso

-  preso  por  autoridades  estrangeiras,  de  acordo  com  a  lei  e  nos  termos  da  lei

brasileira  -,  vai  vendo  as  condições  que o  levaram àquela  situação,  chegamos a

conclusões muito curiosas. Esse homem é uma vítima do “crack”, já de seus 40 anos,

portanto, pai, vítima do “crack” nas ruas de Belo Horizonte. Foi ali que ele se iniciou

no “crack”. Mas há uma coisa muito curiosa. E ele é da mesma cidade de Portugal

que eu sou, do Porto. A certa altura perguntei onde ele tinha conhecido o “crack”. Ele

respondeu, muito candidamente: “Hoje, se eu estou com 40 anos, conheço o 'crack'
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praticamente desde que nasci”. Ele conheceu o “crack” em Portugal. E não pensem

que a pedra do “crack” apareceu em um bairro que era ou é uma favela do Porto, o

Bairro do Aleixo, onde se distribuía o “crack”. Ele não o conheceu porque a pedra do

“crack” veio do Brasil.  A pedra chegou lá,  resumindo, num laboratório clandestino,

num outro sítio qualquer europeu. O fenômeno do “crack” une também, num mau

sentido, Portugal e Brasil.

Fico muito contente que essa experiência da sua visita a Portugal tenha sido bem-

sucedida. Sou de uma geração de drogas, tenho 51 anos, tenho três mortos entre

meus amigos íntimos, em diversas fases, por causa da droga. O problema da droga,

da dependência da droga, do vício é uma coisa que toca qualquer pessoa dos dois

lados do oceano. Toca qualquer família, como diz o velho ditado português: no melhor

pano cai  a  nódoa.  É uma história  muito comprida,  que fui  encontrar  ao longo da

minha  vida  profissional,  quando  fui  perito  português  na  Otan,  relativamente  ao

Afeganistão. Posso dizer que o problema da erradicação da heroína, que tem base na

papoula  do  ópio,  cultivada  no  Afeganistão,  é  neste  momento  uma  batalha

aparentemente quase impossível de vencer.

Em meu contato como criminólogo -  fui  criminólogo -  com especialistas sobre o

crime organizado, que está naturalmente por trás do “crack”, lembro-me de ter ouvido

um grande especialista sobre o crime organizado dizer em sua palestra que a luta

contra o crime organizado, que dura 500 anos - ele referia-se concretamente a uma

organização criminosa em Itália -, é uma batalha perdida.

Independentemente  dessas  coisas  todas,  a  experiência  portuguesa,  no  seu

pequeno cantinho da Europa, é de fato uma das experiências, como vocês dizem,

mais exitosas, mais bem-sucedidas de toda a Europa. Tive muitos amigos do lado do

combate às drogas, como também tive alguns amigos do lado das pessoas que foram

vítimas das drogas. É uma coisa que tem muito a ver com a maneira portuguesa, uma

coisa que pode servir de modelo para o Brasil, uma maneira próxima do assunto, não

numa base puramente repressiva ou puramente criminal, como os Srs. Deputados

tiveram a oportunidade de ver em Portugal. (...)  -  e estatísticas falam a verdade -

fizeram  com  que  o  número  de  “overdoses”,  o  número  de  pessoas  que  morrem

clinicamente pelo uso excessivo de drogas tivesse diminuído radicalmente.
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Não queiram saber o que isso significou para as imensas famílias portuguesas. No

melhor pano cai a nódoa: famílias pobres, famílias de classe média, famílias ricas

igualmente, foram todas atingidas pela droga.

Queria apenas dizer aqui, como Cônsul, que o nosso Consulado está à disposição

com  seus  serviços,  e  a  Embaixada  de  Portugal  no  Brasil  continua  aberta  para

contatos.  É  evidente  que  vocês  já  têm  a  lista  de  contatos  e  podem  fazê-los

diretamente, de modo mais pragmático. Contatos que sejam essenciais do ponto de

vista político para abrir portas, levar vossa experiência. Desde já peço, se possível,

que mandem um relatório final para o nosso Consulado de vossa experiência, para

que possam ser levadas inclusive a organizações regionais em Portugal. Como V.

Exas. sabem, essa luta contra as drogas não é apenas uma coisa nacional, é feita em

nível regional.

Terminaria  por  dizer  que  talvez  seja  importante  tomar  esse  tempo  para

consideração. A luta da sociedade organizada, não meramente do Estado, mas das

comunidades, das coletividades, das pessoas de bem, das organizações religiosas e

sociais,  das  organizações  de  saúde  pública,  dos  coletivos  de  cidadãos,  dos

indivíduos, das pessoas, enfim, do seu conjunto é uma luta que se processa contra

algo que está sempre latente.

Devo dizer que, quando cheguei aqui, há três anos, passado um ano, vinha uma

grande notícia na capa do “Estado de Minas”, que dizia que a grande rede, portanto,

o grande canal de fornecimento de cocaína para a Europa tinha passado de São

Paulo para Confins, a 40km daqui, devido a uma movimentação dos criminosos. Esse

alvo  em movimento,  contra  o  qual  lutamos  -  e  lembrem-se que as  organizações

criminosas têm uma coisa diferente do que vocês todos fazem aqui. As organizações

criminosas fazem qualquer coisa. As organizações criminosas são lojas que vendem

qualquer tipo de produto. Vendem armas, vendem crianças para fins pornográficos

hediondos,  vendem  pessoas  raptadas  para  trabalho  escravo.  Às  vezes  vendem

drogas,  outras  vezes  vendem  armas  ou  traficam  outras  coisas.  Felizmente  há

algumas  organizações  que  têm  conceito  de  honra  e  não  fazem  isso.  Mas

basicamente acabam por fazer isso tudo.

Quanto  a  organizações  que  estão  sempre  a  mover-se,  a  se  adaptar  às
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circunstâncias, é preciso ter consciência, sobretudo nesse contexto, da necessidade

de uma cooperação internacional entre o Estado de Minas e Portugal, naturalmente

com suporte de suas instituições federais.

É preciso ter sempre em conta que o fenômeno das drogas é um fenômeno móvel,

tem origens econômicas e sociais. E, desde que essas origens econômicas e sociais

se mantenham - e são naturalmente origens internacionais -, eles podem se adaptar a

qualquer outro tipo de mal que possa afligir a sociedade. Era isso. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Muito bem. Obrigado e parabéns a esta belíssima Comissão. O Cloves Benevides,

assim como todos, compreendeu. Realmente isso tem um simbolismo muito forte. É o

coroamento de um balanço de atividades que primam pela devoção ao próximo, pela

responsabilidade e pela vontade de construir um Estado cada dia melhor. Essa luta,

essa guerra contra o uso do “crack”, a Assembleia abraçou para valer, de verdade.

Pode acreditar e confiar.

Quero parabenizar todos os Deputados, de forma especial meu querido e brilhante

amigo Paulo Lamac, uma pessoa empreendedora e que se entregou com seu espírito

humanitário  e  realmente  conduziu  esta  Comissão com  um  brilhantismo  indelével.

Parabéns ao Deputado Célio Moreira, este amigo, irmão, este guerreiro permanente

da Casa dos mineiros, fazendo um relatório primoroso. Quero abraçar a Deputada

Liza Prado, esta voz exuberante, esta mulher de luta, esta mulher de coragem que

ama Minas e que ama o próximo. Realmente, ela está engrandecendo o Legislativo

mineiro. Quero abraçar o Deputado Vanderlei Miranda, este humanista, esta pessoa

singular, esta pessoa especialmente generosa.

Em relação a essas palavras e a tudo isso, consigo ter uma compreensão: por um

lado,  o  espírito  natalino  e,  por  outro,  a  infinita  bondade  dos  queridos  colegas.

Aproveito  a  oportunidade  para  afirmar  a  minha  profunda  gratidão  a  todos  eles,

parabenizar a Casa por esse enfrentamento e pelo enfrentamento de outros dramas e

de outras questões também tão relevantes.

Quero abraçar toda esta Mesa distinta. A Dra. Andrea, Defensora Pública-Geral,

sempre presente, esta obreira do bem, sempre vigorosa, sempre leal aos interesses

maiores de Minas.
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De forma especial,  senhoras e senhores,  quero deixar um abraço ao clube das

mães, à querida mãe. Penso que mãe é isso e que todas as nossas palavras serão

muito singelas para traduzir a dimensão e a importância dela na vida de cada um de

nós. Mãe é a expressão mais sublime da natureza. Sobretudo nesse momento, mãe é

quem mais sofre, mãe é quem mais tem solavancos e quem passa por um caminho

muito  espinhoso.  Quero  abraçar  os  mineiros  e  as  mineiras  na  figura  das  mães,

desejando-lhes muita sorte, muita luz, a bênção do Pai Celestial e que tenham fé para

enfrentar todas as adversidades que a vida coloca na nossa frente. Falo que sou um

homem de fé. A pessoa deve ter  fé,  deve ter  coragem, bravura,  valentia,  garra e

disposição.  Temos  certeza  de  que  essa  luta,  essa  guerra  que  estamos  travando

haverá de ser vitoriosa, porque este é o caminho: a participação imprescindível de

toda a sociedade, das comunidades terapêuticas, de vocês, homens e mulheres, dos

poderes públicos municipais e estaduais, da Defensoria Pública, do governo federal e

de todos,  todos. E a Assembleia jamais  poderia  fugir  dessa responsabilidade.  Na

condição de empregado dos mineiros, quero dizer com sinceridade: contem sempre

com o Parlamento de Minas.

A partir de fevereiro estaremos implantando a tão desejada - imprescindível para a

continuação  desse  trabalho  -  comissão  permanente  para  o  combate  do  uso  do

"crack".  Isso é algo pioneiro em nível de assembleias. Deputados Paulo Lamac e

Célio Moreira, podem estar certos de que a Presidência da Assembleia de Minas vai

envidar  todos  os  esforços  para  traduzir  em  realidade  esse  relatório  fruto  desse

trabalho, desse saber e dessa colaboração dos senhores e das senhoras.

Desejo um Natal maravilhoso. Se quiserem desfrutar de um momento mais bonito

da Assembleia neste final, ficarei muito feliz. Tenho um presente de Natal para todas

as pessoas presentes. Tenho certeza de que todos vão adorar. É um momento muito

especial, de felicidade e, claro, que haverá de nos levar a uma reflexão para que

nosso coração possa ser cada dia mais generoso, mais tolerante e mais caridoso. E

que cada um de nós possa, de verdade, professar sua fé cristã. Sob as bênçãos do

Pai  Celestial,  que  a  vida  de  cada  um de nós,  amigo  e  líder  Deputado  Vanderlei

Miranda, seja destinada a levar, a transportar a felicidade e a fraternidade à vida dos

outros. Outro dia falei e repito mais uma vez: passar a vida lutando pela vida dos
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outros é uma vida que vale a pena.

Um Natal maravilhoso, cheio de paz, de saúde e um ano-novo realmente repleto de

conquistas. Que Deus abençoe vocês. Vamos juntos, porque essa obra, essa causa é

de todos nós.  E,  assim sendo,  haveremos de garantir  às  gerações vindouras um

futuro de paz, um futuro de prosperidade.

De maneira formal encerrarei os trabalhos, mas já convocando os Deputados para

que nos brindem aqui com outro momento que haverá de tocar o coração de todos

nós e, certamente, a alma de todos nós.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Luiz Henrique, Antônio Júlio, Ulysses

Gomes e Duarte Bechir

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.669/2011, 3.461 e 3.500/2012;

aprovação  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do

Deputado Sargento  Rodrigues;  rejeição  -  Requerimento  do  Deputado  Gustavo

Valadares; aprovação -  Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.573/2011;

discurso  do  Deputado  Gustavo  Valadares;  questões  de  ordem;  encerramento  da

discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas nºs

1 e 2; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 596/2011; aprovação

na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.325/2011; apresentação do Substitutivo nº 1; encerramento da discussão; votação

do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei  nº  2.811/2012; apresentação do Substitutivo nº 1;  encerramento da

discussão;  votação  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno;  aprovação  -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.088/2012;  aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.514/2012;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.540/2012; apresentação

do Substitutivo nº  1;  encerramento da discussão;  encaminhamento do substitutivo
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com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em turno único, do

Projeto  de  Lei  nº  3.453/2012;  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues;

aprovação do requerimento - Prorrogação da reunião - Discussão, em turno único, do

Projeto  de  Lei  nº  3.472/2012;  discursos  dos  Deputados  André  Quintão e  Ulysses

Gomes - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão

- Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Deiró Marra -  Délio  Malheiros  -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e a

votação de requerimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  25  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Henrique) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei  nºs 2.669/2011,  3.461 e

3.500/2012 (À sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente -  Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência vai

passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei  nº

3.453/2012  seja  apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Rejeitado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei  nº

2.573/2011 seja apreciado em primeiro lugar e que os Projetos  de Lei  nºs  3.453,

3.472 e 3.471/2012 sejam apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei nº  2.573/2011,  do Deputado Gustavo
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Valadares,  que  confere  ao  Município  de  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do

Tropeirismo. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  de  Cultura  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda

nº  2,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Solicito à assessoria que me passe o projeto em

análise, que tramitou nesta Casa ao longo do último ano. Durante sua tramitação,

houve algumas dificuldades, porque alguns parlamentares ficaram preocupados com

a aprovação do projeto tornando Itabira a Capital Mineira do Tropeirismo, deixando

alguma  outra  cidade,  algum  outro  Município  do  Estado  de  Minas  Gerais  com  o

sentimento  de  que  também  poderia  receber  o  mesmo  título.  Coube  a  este

parlamentar, no primeiro momento, um trabalho árduo de convencimento dos nobres

pares da Comissão de Constituição e Justiça.

Vejo  aqui  um  deles,  o  Deputado  André  Quintão,  membro  efetivo  da  referida

Comissão, que sempre se faz presente às terças-feiras, às 10h30min, no Plenarinho

IV,  para  participar  da  reunião  ordinária.  Presidida,  com  muita  competência,  pelo

Deputado Sebastião Costa, homem que tem uma história ligada a esta Casa e que

conhece, como ninguém, a importância da Comissão de Constituição e Justiça para a

Assembleia Legislativa e para a tramitação de projetos importantes para o Estado de

Minas  Gerais.  Antes  mesmo  de  ser  aprovado  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Cultura, que emitiu nota

técnica  favorável  à  continuação  de  sua  tramitação.  Em  seguida,  o  projeto  foi

aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, peço

licença a V. Exa. para sair um pouco da temática da discussão do seu projeto apenas

para lembrar e fazer uma homenagem ao eminente Deputado Antônio Júlio, que está

se despedindo hoje do nosso Parlamento.  O Deputado Antônio Júlio,  como todos

sabem, foi  Presidente desta Casa,  é um dos Deputados com o maior  número de

mandatos na atualidade e, portanto, merece de todos nós uma homenagem pela sua

bravura,  por  sua  extensa  folha  de  serviços  prestados  a  Minas  Gerais,  a  este
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Parlamento,  na  oposição  ou  no  governo.  Ele,  que  é  um  homem  do  parlamento,

sempre fez questão de, em todas as suas intervenções, lutar pelo parlamento, pela

independência do parlamento, de maneira harmônica, obviamente, com os demais

Poderes.

Como é do conhecimento de todos, o Deputado Antônio Júlio retorna agora à sua

terra, Pará de Minas, conduzido pelos eleitores daquela cidade ao cargo de Prefeito,

que já havia exercido há algumas décadas. Retorna então, agora, para a importante

missão que lhe foi  conferida pelo povo da sua terra. Portanto,  Deputado Gustavo

Valadares, peço-lhe vênia por haver interrompido a discussão do Projeto de Lei nº

2.573, de sua autoria, mas não poderia deixar de fazer aqui esta justa homenagem a

este grande parlamentar e amigo, o Deputado Antônio Júlio, que hoje se despede do

Parlamento  mineiro  e  vai  em direção à  sua Pará  de  Minas.  Obrigado,  Deputado

Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada. Antes

de conceder aparte ao nobre Deputado Fabiano Tolentino, gostaria de concordar com

as palavras do Deputado Lafayette de Andrada. Como não quero deixar o Deputado

Fabiano Tolentino esperando de pé,  vou conceder-lhe aparte e,  logo em seguida,

prestarei homenagem ao Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Nobre companheiro Deputado Gustavo

Valadares, Sr. Presidente, Deputado Luiz Henrique, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

Sras.  Deputadas, Srs. Deputados, fico feliz em saber que Itabira, por meio desse

projeto,  passa a ser  a capital  mineira do tropeirismo. Fui  criado no lombo de um

cavalo. Há 30 anos sou criador de cavalos da raça campolina, sou árbitro dessa raça,

tanto de morfologia quanto de andamento. O Alessandro Procópio, que representa o

Centro de Treinamento e Estudos da Raça Campolina - Ceterc -, é de Itabira, cidade

que tem em seu espírito o tropeirismo. As pessoas que ali moram gostam de cavalos,

de animais.

As  mercadorias  eram  levadas,  pela  Estrada  Real,  sobre  lombos  de  cavalos  -

antigamente  isso  era  muito  usado.  Hoje,  com  o  advento  das  estradas,  dos

caminhões, o gado não é mais tocado por tropeiros, como antigamente. Em algumas

regiões do Mato Grosso,  ainda é comum tocar  os animais a cavalo. Os tropeiros
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ficam durante 30 dias no meio do gado. Isso é muito bonito. Minas Gerais fez parte

desse processo,  válvula que alavancou o nosso comércio,  porque ouro e minério

eram transportados em lombos de cavalos.

Em setembro, Deputado Gustavo Valadares, realizamos uma cavalgada que saiu

de Pará de Minas, passou por Florestal e Igaratinga, a fim de levar para o Mercado

Central, em comemoração ao seu aniversário - participei dessa cavalgada -, produtos

como queijo  mineiro e cachaça.  Antigamente isso era feito em cima de lombo de

cavalos, de mulas, cruzamento entre o cavalo e o jumento da raça pega. Fizemos

essa cavalgada mostrando como as  mercadorias  eram transportadas  antigamente

para o Mercado Central.

Itabira tem,  em sua essência,  o  gosto  pelos  animais.  Sou de Divinópolis,  onde

reside o tropeiro Zé Capitão, que iniciou o rodeio pelo Brasil. É uma história muito

bonita. Na semana passada, houve a festa de entrega do óscar do agronegócio em

Divinópolis. Nessa competição entram todas as modalidades, as raças campolina e

mangalarga recebem prêmios. É o Troféu Zé Capitão, que era um grande tropeiro

ligado ao rodeio. Divinópolis também tem essa tradição, a Divinaexpo, que é uma

festa bonita. É a maior festa de Minas Gerais, quando se fala em rodeio.

Hoje, estamos no nível de Barretos e Jaguariúna. Temos, realmente, essa cultura

dos cavalos. Fico feliz em saber que Itabira é muito bem lembrada, porque o cavalo

era usado como veículo para transportar mercadorias. Essa cultura, perdida ao longo

dos tempos, é resgatada por meio do seu projeto nesta Casa. Fico satisfeito porque

também gosto dessa vida. Quase toda semana,  faço cavalgada.  Meu pai  vive da

criação de cavalos campolina.  Ele é produtor rural  e  cria  cavalos. Desde criança,

almoçávamos e jantávamos falando sobre cavalos.  Sempre trabalhei  muito com a

questão rural, com a natureza.

Há todo um contexto. A queima do alho, tão tradicional nas festas, vem exatamente

dos  tropeiros.  Quando eles  paravam  nas  fazendas  e  ali  iam  fazer  os  almoços  e

jantares, chamavam os violeiros para tocar, e cada curral fazia uma comida típica.

Acontecia, então, a queima do alho. Ao som do berrante, chamavam-se os moradores

dos  distritos  para  junto  dos  tropeiros,  para  as  fazendas,  e  acontecia  a

confraternização com as comidas típicas. O feijão-tropeiro e o arroz-carreteiro fazem
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parte  desse contexto.  Tudo tem cultura  e  história  nesse projeto.  Não se trata  de

apenas  levar  nossas  pedras  preciosas  para  as  suas  estradas,  mas  também  dos

costumes  de  antigamente,  quando  havia  mais  conversa  e  as  fazendas  eram

pousadas. Eu fazia muitas cavalgadas pela Estrada Real. Aliás, todos os anos ainda

fazemos.  Saímos  de Entre-Rios  de  Minas,  passamos  por  Passa-Tempo,  que  é  o

berço da raça campolina.

No mundo, há apenas cinco raças de cavalos marchadores, que marcham, em sua

essência, e três estão em Minas Gerais: piquira, campolina e mangalarga marchador.

Aliás, no próximo ano, o cavalo mineiro será enredo da escola de samba Beija-Flor;

ela mostrará a beleza dos cavalos mineiros, criados em nossas montanhas. Por isso

eles  são marchadores.  Ao se locomoverem na montanha,  eles  andam em tríplice

apoio, o que lhes dá a comodidade da marcha,  que são essências mineiras. Nos

Estados  Unidos,  há  o  passo fino.  Existe,  também,  o  jumento  da  raça pega,  que

também  é  mineiro.  Esses  são  os  animais  marchadores  do  mundo.  É  o  Brasil,

principalmente Minas Gerais, trazendo a essência do cavalo marchador. Por isso, as

pessoas andavam a cavalo. Eles são cômodos e podem andar por longo período sem

que os cavaleiros  sofram o atrito  do animal.  O animal  de trote  não oferece esse

conforto. Toda essa essência, essa cultura, deve ser preservada.

Gustavo, a raça campolina tem uma história muito bonita. Cassiano Campolina foi o

patriarca da raça e não tinha herdeiros, deixando as éguas para a fazenda de Gastão

Resende,  avô  do Gastãozinho,  que hoje  vive  em Entre-Rios.  Em troca,  a  família

Resende  deveria  construir  um  hospital,  hoje  o  Hospital  Cassiano  Campolina,

localizado em Entre-Rios, o qual já ajudei por dois anos, por meio de emendas e do

apoio do Governador Antonio Anastasia. É importante destacar que, por meio das

raças e suas histórias, vêm essas culturas. Há um hospital que ajuda uma região que

vem da raça campolina. O mangalarga, cuja raça se expandiu muito pelo mundo, é

um marchador mineiro. Ele também representa o tropeiro.

Parabéns! Essa cultura deve ser resgatada. Como fã da equinocultura, estou certo

de que Itabira e a Assembleia ganham com esse projeto. Realmente, é um projeto

muito  bem  pensado,  pois  une  cultura,  tradição  e  a  forma  como  as  nossas

preciosidades eram conduzidas pelas estradas. Parabéns! Não poderia deixar de me
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manifestar, pois sei o que é estar nas terras de Minas, andando a cavalo. Sei da vida,

da  beleza  e  da  diferente  vida  que  levamos,  quando  estamos  nesse  contexto.

Parabéns, Gustavo! E muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sou eu quem agradece ao Deputado a aula que

nos deu. Todos nós prestamos atenção nessa questão de história, sobretudo ligada

ao homem do campo. O Deputado João Leite é um homem mais urbano. Com ele

não posso falar de cavalo, mas de futebol.

O Deputado João Leite (em aparte) - Pode falar deste assunto, cavalo de ferro, pois

toda a minha família é ferroviária. Nasci em Belo Horizonte, mas toda a minha família

é do Centro-Oeste; a família da minha mãe, das proximidades de Belo Horizonte.

Estou muito preocupado com várias questões. Estou acompanhando o seu projeto,

que  trata  de  algo  tão  caro  para  todos  nós,  mineiros.  Deputado  Valadares,  estou

pensando no que Minas Gerais está vivendo neste momento.

Gostaria que no próximo ano criássemos o troféu Joaquim Silvério dos Reis, a ser

entregue às personalidades que estão acabando com Minas Gerais, àqueles que, por

exemplo, estão tirando recursos do Estado. Recentemente nove Capitais receberam

recursos por causa da chuva, mas Belo Horizonte, não. Alguém que faz isso deveria

receber  o  troféu,  sem  dúvida  nenhuma.  Esse  troféu  deveria  ser  concedido

anualmente  aos  traidores  de  Minas  Gerais,  aos  que  estão  derramando,  tirando

dinheiro  do  Estado.  Outro  dia  alguém  me  perguntou  se  o  ex-Presidente  Lula  o

receberia. Disse que não, porque ele é “hors concours”, tem lugar de destaque na

galeria. Depois de ter tirado parte da Fiat e a levado para Pernambuco; depois de ter

tirado o polo acrílico da Petrobras de Ibirité, das cidades mais necessitadas; depois

de  ter  passado  oito  anos  sem  estender  um  centímetro  da  linha  do  metrô,  sem

inaugurar uma estação do metrô; o ex-Presidente Lula é “hors concours”. Ele tem

definitivamente o  troféu  Joaquim Silvério  dos Reis,  os  traidores  de Minas Gerais.

Agora a minha querida companheira do PSDB me pergunta se a Presidenta Dilma o

receberia,  depois  dessa  iniciativa  maravilhosa  entendendo  que  têm  direito  aos

“royalties” do petróleo apenas os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Os

outros  não fazem  parte  do  Brasil.  A Presidenta  Dilma também poderia  receber  o

troféu. Muitas pessoas vão concorrer a ele.
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Aliás, muitos defenderam que a Fiat tinha de ir para Pernambuco, que a Petrobras

tinha de ir para a Bahia. O Sérgio Gabrielli, hoje Secretário de Planejamento daquele

Estado, disse que a Fiat deveria ser levada para lá. Essas pessoas também estão

concorrendo ao troféu Joaquim Silvério dos Reis, porque estão traindo Minas Gerais,

achando  que  este  é  o  país  das  maravilhas,  que  está  tudo  certo,  que  não  está

acontecendo nada. Estou de olho neles também.

Haverá ainda um conselho de notáveis que indicará os nomes a serem premiados

com o troféu.  Deputado Alencar,  é claro que várias  pessoas terão assento  nesse

conselho.  Mas  nada  adiantará  pressioná-lo  para  que  constem  os  nomes  do  ex-

Presidente Lula e da Presidenta Dilma,  pois  têm lugar especial.  Os Ministros dos

Transportes que passaram pelo cargo e nada fizeram por Minas Gerais também terão

lugar  de destaque. Os que vêm a esta tribuna para defendê-los também poderão

receber o troféu, pelos serviços prestados contra Minas Gerais.

Quem pode defender a ida da Fiat para Pernambuco? Imaginem, o Governador

Rondon Pacheco trouxe a Fiat para Minas Gerais, e o Lula conseguiu levá-la para

Pernambuco. Trouxeram a Refinaria Gabriel Passos para Betim, e conseguiram tirar o

polo acrílico e levá-lo para a Bahia. Não adianta forçar para o Presidente Lula receber

esse troféu, porque ele já está na galeria, é “hors concour”, não o receberá nem vai

disputá-lo. A Presidente Dilma também. Depois de vetar os “royalties” para os outros

Estados, não receberá o troféu. Para Dilma, o Brasil é Rio de Janeiro, Espírito Santo

e - claro - Rio Grande do Sul. E, para Minas Gerais, nada. Ela virá a Minas Gerais

apenas para receber o troféu de traidores de Minas Gerais. Também estou de olho

nesses que ainda vêm aqui defender essas pessoas que não investem em Minas

Gerais. Esses também entrarão para essa galeria. Vou indicar para o conselho de

notáveis essas figuras que ficam defendendo aqueles que não investem em Minas.

Explicar o quê, gente? Como se explica um Anel Rodoviário abandonado desse

jeito?  Ontem,  fomos  ao  Anel,  e  o  Procurador  do  Ministério  Público  Federal  vai

judicializar essa causa, vai obrigar o governo federal a realizar a obra de segurança

no Anel. Não aguentamos mais mortes no Anel. Enquanto isso, pediram ao DER para

elaborar um projeto, pois não existia nada. Não existia um projeto do governo federal

para o Anel Rodoviário, e as pessoas continuam morrendo lá.
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Outro dia, queriam pegar a contrapartida do governo do Estado de Minas Gerais e

empregá-lo no Ramal Barreiro, que Fernando Henrique fez. Quero me encontrar com

Fernando  Henrique  e  dizer:  “Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  quanto  o

senhor fez por Minas Gerais. O senhor duplicou a BR-381 de Belo Horizonte a São

Paulo. São 560km, com todas as intercessões”. Deputado Gustavo Valadares, ontem

fiz  uma  conta  errada:  na  verdade,  o  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso

inaugurou oito estações de metrô, não foram nove. Temos de falar a verdade. A partir

do Horto, José Cândido da Silveira, Fernando Henrique inaugurou oito estações de

metrô. Ele fez as obras do Prosan; saneou os córregos Sarandi e Ressaca; fez as

obras do vale do Arrudas.

O troféu Joaquim Silvério dos Reis está preparado, vou trazê-lo hoje à tarde. Ele vai

ficar em exposição aqui. Muitos estão ansiosos para ganhar esse troféu, pois estão

lutando contra Minas Gerais. Querem derrotar o nosso Estado e ficam falando em

investimento. O PIB do Brasil foi muito pequeno. Só ficamos à frente do Paraguai.

Alguns ficam dizendo que estamos no país das maravilhas. Não é bem assim. Hoje à

tarde, trarei o troféu Joaquim Silvério dos Reis para deixá-lo em exposição, para o

traíra e os traíras de Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço o aparte do Deputado João Leite. É

triste, mas seria uma injustiça se colocássemos o PIB brasileiro como o último entre

os países da América Latina. Doutor Wilson Batista, leve um recado ao povo da Zona

da Mata: o Brasil não ficou em último lugar;  este ano, o PIB do Brasil  ganhou do

Paraguai, e ficamos em penúltimo lugar na América Latina.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, surpreende-

me a forma quase doentia do Deputado João Leite, a sua implicância. Ele deve estar

com algum problema ou falta-lhe um parafuso na cabeça, porque ele não faz mais

nada nesta Casa, a não ser atacar a Presidenta Dilma e o ex-Presidente Lula. Esse

virou seu esporte predileto.

Acho que  ele  perdeu a  memória.  Vou  refrescar-lhe  a  memória,  Deputado  João

Leite. Espero que V. Exa. realmente traga o troféu para entregá-lo aos traidores de

Minas - e não só de Minas -, aos traidores do Brasil, a começar pelo seu Líder, o

Aécio, que perdeu a eleição em várias cidades do Norte de Minas. Esse menino do
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Rio  que  V.  Exa.  tanto  defende,  enganou,  mais  uma vez,  o  povo  mineiro,  que  o

colocou no Senado, pois nem a Minas vem, não mora em nosso Estado. Gostaria,

Deputado João Leite, que V. Exa. nos desse o endereço do apartamento, da mansão

ou da casa em que mora Aécio Neves em Minas Gerais, porque ele nunca residiu

neste Estado. Daqui, saía do Palácio, quando era Governador, de helicóptero ou de

jatinho,  diretamente  para  o  Rio  de  Janeiro.  Quem  gosta  do  Rio  tem  nome  e

sobrenome: Aécio Neves. Esse é carioca da gema.

Outra coisa, Deputado João Leite: V. Exa. disse que Lula tirou a Fiat e a Petrobras

de Minas e as levou para Pernambuco. Isso é uma mentira. A Fiat e a Petrobras se

encontram  em  Betim,  o  que  todos  podem  constatar.  É  conversa  fiada.  Os

investimentos  em  Minas  foram  triplicados,  e  o  cara  vem  dizer  que  Lula  tirou  as

empresas citadas de Betim, levando-as para Pernambuco. Lula não tirou nada de

Minas Gerais,  apenas fez - e continua fazendo, por meio da Presidenta Dilma - a

divisão  de  rendas,  dando  oportunidade  a  todos  os  que  merecem.  Minas  Gerais

merece,  assim  como São  Paulo,  Pernambuco,  Piauí,  Bahia,  etc.  O  que  foi  para

Pernambuco é uma nova fábrica; ele não tirou a fábrica de Minas, Deputado João

Leite.  Não  fale  dessa  forma,  porque  fica  muito  feio.  As  pessoas  que  assistem  à

televisão podem achar que ele arrancou a fábrica da Fiat de Betim e a levou para

Pernambuco. Que mentira é essa? Que Dilma arrancou a Petrobras e a levou para

Pernambuco? Outra mentira deslavada. As duas estão lá, gerando empregos, e Betim

é a cidade mais rica de Minas Gerais. Betim, sozinha, arrecada mais ICMS que todas

as cidades do Norte de  Minas,  do Vale do  Jequitinhonha,  do Vale do Mucuri,  do

Noroeste, do Centro mineiro, da região de Curvelo. Mais de 50% do território mineiro

arrecadam menos ICMS que uma cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

E V. Exa. vem aqui dizer que Lula arrancou a Fiat e a Petrobras de Betim. Conversa

fiada, Deputado João Leite; conte outra história. Pegue o seu troféu e o entregue aos

traidores  do Brasil  e  de  Minas,  por  exemplo,  a  Fernando Henrique Cardoso,  que

deixou este Estado a pão e água no governo de Azeredo e ainda o obrigou a assinar

esse  contrato  absurdo  da  dívida,  que  Aécio  aumentou  com  empréstimos  e  mais

empréstimos; por isso Minas hoje está ingovernável e tem 80 bilhões de dívida.

Essa  conversa  fiada  de  que  não  há  obras  em  Minas  também  é  falsa.  Só  a
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Secretaria de Gil Pereira recebeu mais de 1 bilhão do governo federal. As estradas

estão aí; vejam a 135 daqui para Montes Claros...

A Secretaria,  não sei.  O Arlen costuma dizer que é do Gil.  Tomara que seja do

governo - Luiz Henrique - e atenda a todos, inclusive a mim, a V. Exa., às bases e aos

Prefeitos  e aos Municípios  do Norte de  Minas.  Esperamos que,  agora,  toda essa

dinheirama do governo federal possa atender a todos nós. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço ao Deputado Paulo Guedes. Concedo

aparte, primeiro, ao Deputado Bonifácio Mourão, até pela questão da idade. Vamos

começar pelos mais jovens, está bem, Deputado Gustavo Corrêa?

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Posso falar, então, Deputado?

O Deputado Gustavo Valadares* - Não. Mais uma vez, por ser dos mais jovens para

os  mais  velhos,  V.  Exa.  ficará  por  último.  Primeiramente,  o  Deputado  Bonifácio

Mourão; em seguida, o Deputado Gustavo Corrêa; e, para terminar, este ancião da

Assembleia Legislativa, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Gustavo  Valadares,

queremos aparteá-lo sobre o tema que V. Exa. está abordando, que é exatamente

essa questão de Itabira. O projeto confere ao Município de Itabira o título de Capital

Estadual do Tropeirismo. Mas, em razão das palavras do Deputado Paulo Guedes,

gostaríamos de repor a verdade. Quando o Deputado João Leite fez referência ao

fato  de  o  Presidente  Lula  ter  levado  fábrica  da  Fiat  para  Pernambuco,  entendi

perfeitamente o que ele disse, Deputado Paulo Guedes;  talvez V.  Exa. não tenha

entendido. O que o Presidente Lula fez foi levar uma fábrica de autopeças da Fiat

para Pernambuco,  concedendo isenção de impostos, exatamente para estimular a

empresa, que já estava vindo para Minas, a ir para Pernambuco. Isso foi feito por

meio de medida provisória. Foi extremamente grave o que ele fez com o Estado de

Minas Gerais. Em razão disso, Deputado Paulo Guedes, Minas perdeu investimentos

de mais de R$3.000.000.000,00 na época.  A questão foi  muito debatida,  e não é

mentira. Estou restabelecendo a verdade, essa é a realidade. Se Minas já tinha a

fábrica da Fiat, nada mais justo que a fábrica de autopeças da Fiat ficar em Minas

Gerais, e é o que estava previsto. Essa é a grande verdade.

Não  quero  entrar  no  mérito  do  resto  das  questões,  porque  desejo,  Deputado
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Gustavo  Valadares,  fazer  uma  referência  muito  positiva  ao  projeto  de  V.  Exa.,

principalmente nós, que, conforme V. Exa. sabe, somos do Município de Sabinópolis

e conhecemos bastante a região. O Município de Itabira era uma das trilhas seguidas

pelos tropeiros das décadas de 30, 40, 50, como podemos ler a respeito. Naquela

época, saíam da região de Sabinópolis, Guanhães, Peçanha e assim por diante e,

muitas vezes, passavam por Itabira, Ferros, Carmésia e outros Municípios da região

em direção a Santa Bárbara. Outras vezes iam em direção a Vitória, passando pela

antiga Figueira do Rio Doce, hoje nossa Governador Valadares. Ou iam em direção a

Diamantina, levando queijo, rapadura, toucinho, etc., para trazer sal e outros produtos

importantes para a região.

Por que estou lembrando essa parte histórica? Por causa do valor e do pioneirismo

dos nossos antepassados. Não havia estrada alguma. Minas, naquela época, não

tinha um palmo de asfalto. Todos os produtos eram trazidos para Santa Bárbara, para

Belo Horizonte, às vezes até para Ouro Preto, no lombo das tropas, e, dessa forma,

Minas  foi  se  erguendo,  até  chegar  ao  ponto  atual,  Deputado Gustavo  Valadares,

quando o  combatido  pela  Oposição,  Governador  Aécio  Neves,  juntamente  com o

Vice-Governador, hoje Governador Anastasia, iniciaram o chamado ProAcesso. Por

meio desse programa, Minas hoje está ligada por asfalto a todos os Municípios. Que

diferença entre aquela época das tropas e a Minas Gerais de hoje! E não só no que

tange ao asfalto, mas também no tocante a todas às outras áreas: saúde, educação,

telefonia e assim por diante.

Mas não é só isso.  Agora o governo Anastasia inicia o programa Caminhos de

Minas, destinado a ligar Municípios mineiros entre si - várias e várias cidades que

ainda não estão ligadas. Aprovamos na Casa oito projetos de natureza econômica,

para  estruturar  um  financiamento  em  torno  de  R$7.000.000.000,00,  a  serem

aplicados principalmente no Caminhos de Minas.

Deputado Gustavo Valadares, estamos fazendo essa comparação entre a Minas do

tempo da nossa tropa e a Minas de Aécio Neves e Anastasia. Isso é o que o povo

mineiro precisa lembrar, a Minas do tempo dos tropeiros, homenageada por V. Exa.

com tanta justiça, com tanto brilhantismo, e a Minas de hoje, que homenageamos, de

Aécio Neves e Anastasia.
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O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Agradeço  o  aparte  do  Deputado  Bonifácio

Mourão.  Antes de conceder  aparte do Deputado Gustavo Corrêa, quero dizer que

toda  discussão,  quando  se  tem  razão,  é  boa  de  fazer.  No  momento  em  que

discutimos os problemas da Fiat  e da Petrobras,  fico constrangido pelo Deputado

Paulo Guedes querer  defender  o indefensável.  O Presidente Lula,  na véspera de

terminar  o  seu  segundo  mandato,  no  dia  30  de  dezembro,  assinou uma medida

provisória que levava para Pernambuco a sede dessa nova indústria da Fiat,  que

poderia, como bem disse o Deputado, estar instalada na região da nossa Deputada

Ana  Maria  Resende,  o  Norte  de  Minas,  tão  necessitada de investimentos,  que é

também a região do Deputado Paulo Guedes. Defender o indefensável é impossível.

O Deputado João Leite me pediu que acalmasse o Deputado Paulo Guedes, e eu o

farei, mas quero dizer que Lula e Dilma não receberão o troféu Joaquim Silvério dos

Reis, porque para esses dois não há disputa. Esses dois vencem esse troféu todos os

anos. Os dois já têm espaço garantido na galeria dos traidores de Minas Gerais. A

partir do próximo ano, vamos promover esse prêmio, deixando de lado Lula e Dilma.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Deputado  Gustavo  Valadares,  o

Deputado Paulo Guedes está um pouco exaltado na defesa do ex-Presidente Lula e

da Presidente Dilma, e eu reconheço e valorizo essa defesa. Mas, como disse V.

Exa., Deputado Gustavo Valadares, ele está querendo defender o indefensável.

Quero apresentar alguns temas, aproveitando a discussão do projeto de V. Exa.,

que  confere  a  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do  Tropeirismo.  O  Deputado

Bonifácio Mourão fazia uma analogia do passado com os dias de hoje, sobretudo em

função de algumas ações do governo do Estado, como o Proacesso e o Caminhos de

Minas. Deputado Bonifácio Mourão, felizmente os tropeiros, hoje, podem andar em

boas estradas, como são as estaduais.  Não posso dizer o mesmo em relação às

estradas federais, incluindo a BR que passa por Itabira. O Deputado transita por ali e

sabe que os acidentes são constantes e muitas vidas são perdidas.

Quero  dizer  a  você,  Deputado  Paulo  Guedes,  que  não  tenho  exatamente  o

endereço da mansão do Aécio Neves, como V. Exa. disse, mas, se não me falha a

memória, o Senador Aécio Neves vota no Estado de Minas Gerais e representa o

Estado de Minas Gerais, e um dos pressupostos para que ele possa votar aqui é ter
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residência fixa em alguma localidade do nosso Estado. E, do pouco que conheço do

Senador Aécio, acho que ele mora perto da Avenida Bandeirantes e da Rua Piumhi e

vota no Estadual Central. Vou pedir à assessoria que confira no Google Maps. Não

sei todas as ruas da nossa Capital, até porque ainda não fui candidato a Prefeito, mas

tenho certeza de que V. Exa.,  como candidato à Prefeitura de Montes Claros, vai

saber onde o Governador Anastasia vai instalar a fábrica do New Honda.

O Governador Anastasia tem buscado novos investimentos para o nosso Estado.

Algumas fábricas têm vindo para cá. Na sexta-feira, uma data festiva para todos os

mineiros,  o  Governador  Anastasia,  ao  lado  da  Presidente  Dilma,  vai  inaugurar  o

Mineirão. E ele é democrático, porque fez questão de convidar a Presidente Dilma

para estar presente. E a Presidente Dilma não mandou recurso algum para cá. O

dinheiro que foi alocado aqui foi do Tesouro Estadual e do BNDES, que é um banco

público que está nos emprestando, porque as empresas têm condições de alavancar

os empréstimos, assim como Minas Gerais. Espero, Deputado Gustavo Valadares,

que a Presidente Dilma dê de Natal a Belo Horizonte e aos mineiros algumas obras

sonhadas,  que  não  vou  elencar  porque  todos  os  dias  estão  nos  meios  de

comunicação  e  nos  microfones  do  Plenário.  Cadê  o  dinheiro  do  metrô?  Cadê  o

dinheiro da duplicação da BR? Cadê o dinheiro do Anel?

Caro colega Paulo Guedes, imagino que V. Exa. estará ao lado da Presidente Dilma

na inauguração do Mineirão, dessa grande obra que o governo do Estado dá aos

belo-horizontinos, aos mineiros e também aos brasileiros, porque, durante a Copa do

Mundo, teremos vários jogos aqui.  Espero que V. Exa. faça um pedido especial à

Presidente Dilma, a ela que se diz tão mineira, a ela que gosta tanto do povo desta

terra, que até criou aqui um escritório de representação da Presidência da República,

embora  ele  não  funcione,  porque  a  Presidente  nunca  vem  a  nosso  Estado,  ao

contrário do de São Paulo, que deu alguns problemas com a D. Rosemary, amiga da

D.  Marisa.  Espero  que  peça  à  Presidente  Dilma  que  dê  de  presente  aos  belo-

horizontinos algumas obras, Paulo Guedes, para que, no início de 2013, possamos

estar aqui juntos parabenizando-a. Desejo a V. Exa. e ao povo de Montes Claros, que

nessa  madrugada  sofreu  mais  um  tremor  de  terra,  um  ano  de  2013  repleto  de

alegrias e de saúde. Muito obrigado.
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O Deputado Gustavo Valadares* - Antes de conceder um aparte ao nobre Deputado

Luiz Henrique, gostaria de abordar duas questões importantes. O Deputado Paulo

Guedes, quando me fez um longo aparte, disse que a Presidenta Dilma trabalhava

por todo o Brasil. Não é o que parece. Há 15, 20 dias, ela vetou um projeto que

distribuía os “royalties” do petróleo, em especial do pré-sal,  a todos os Estados e

Municípios  do  Brasil.  A Presidenta  Dilma  achou  melhor  beneficiar  somente  dois

Estados: Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aqui o nobre colega Deputado vem dizer

que Aécio é carioca. Dilma não é carioca, mas quem deu um dinheiro que poderia ser

distribuído para todo o País a Rio de Janeiro e ao Espírito Santo foi a Presidenta

Dilma.

E me lembrou o Deputado Gustavo Corrêa, referindo-se às visitas da Presidenta

Dilma, que ela, quando tomou posse, no início do ano passado, criou um Escritório

Regional da Presidência da República em Belo Horizonte, assim como fez em Porto

Alegre.  Ela  não  sabe  onde  é,  nunca  foi  lá,  gastou  dinheiro  à  toa  e  agora  está

fechando-o por conta das confusões da amiga especial que o Lula tem em São Paulo.

Estão fechando o escritório  de Belo Horizonte sem que a Presidenta tenha vindo

visitá-lo uma única vez. Dizem que a Presidenta é nascida em Belo Horizonte. Isso eu

não discuto. Deputado Gustavo Perrella, se deixarmos a Presidenta Dilma na Praça

Sete e pedirmos a ela para dirigir-se ao Barro Preto, à sede do Cruzeiro, ela ficará

perdida, passará fome, ficarà no sol e na chuva, porque não saberá chegar lá. Ela

não conhece Belo Horizonte, não conhece Minas.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Gustavo  Valadares,

inicialmente, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de colocar Itabira como capital

estadual, mesmo nacional, do tropeirismo. Quero falar da importância do tropeirismo

para a fundação do Estado de Minas Gerais. A Estrada Real é um exemplo disso. O

tropeirismo  está  presente  em  todos  os  nossos  setores.  Vamos  nos  lembrar  da

gastronomia,  do  famoso  feijão-tropeiro.  Temos  o  Museu  do  Tropeiro  em  Ipoema.

Parabenizo-o por esse importante resgate histórico.

Rebatendo o querido Deputado Paulo Guedes, ao falar do Governador Anastasia,

queremos dizer que outro dia o Deputado Paulo Guedes estava aplaudindo a Sudene

mineira, que possibilitou investimentos no Norte de Minas - essa Sudene, recriada
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pelo nosso Governador Anastasia para atrair investimentos para a nossa área. Isso já

está acontecendo com a fronteira mineira e com diversos outros investimentos.

Quero  fazer  valer  também  que,  na  Proposta  de  Emenda  à  Constituição nº  21,

apresentada por V. Exa. e aprovada, o Governador Anastasia foi muito importante no

convencimento dos pares desta Casa. Ele é um estudioso da história e nos ajudou no

convencimento  de  nossos  pares.  Mais  uma  vez,  Deputado  Gustavo  Valadares,

parabenizo V. Exa. por fazer justiça a esse segmento que merece ser lembrado e

valorizado em nossa história.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  O  Deputado  Luiz  Henrique  tratou  de  uma

questão importante, mais uma vez falando sobre o Projeto de Lei nº 2.573, de minha

autoria. Agradeço, de plano, ao Secretário-Geral da Mesa, José Geraldo Prado, que

colocou o projeto para ser votado em 1º turno e, com certeza, será aprovado no início

dos  trabalhos,  em  fevereiro  próximo.  Agradeço  ao  nobre  Secretário-Geral  José

Geraldo a colocação do projeto na pauta de hoje.

Antes de  conceder  mais um aparte,  falarei  a  respeito do projeto.  Não consegui

identificar quem foi  o  relator do projeto na Comissão de Cultura,  última comissão

temática  na  qual  ele  tramitou  antes  de  chegar  ao  Plenário.  Tentei  ver,  mas  a

assinatura não me permite saber quem é o relator. Se o Deputado estiver no Plenário,

peço que se identifique. O relator fez um belo parecer,  incluindo dados históricos.

Lerei  algumas partes importantes: “O Distrito  de Ipoema foi fundado em 1893, na

cidade  de  Itabira,  que  teve  o  nome  primitivo  de  Santo  Afonso  de  Aliança,  em

homenagem  à  família  Afonso,  que  teria  concedido  as  terras  onde  foi  erguida  a

primeira capela. O Distrito de Ipoema era famoso por ser um entreposto comercial

que fazia parte de uma espécie de corredor de escoamento de produtos agrícolas do

Norte de Minas para a cidade do Rio de Janeiro, antiga Capital federal.  O trajeto

compreendia o Arraial do Tejuco, que hoje é Diamantina; a Vila do Príncipe, que hoje

é  o  Serro;  Conceição  do  Mato  Dentro;  Morro  do  Pilar;  Itambé  do  Mato  Dentro;

Senhora do Carmo;  Ipoema; Caeté;  Sabará;  Ouro Preto e,  em seguida,  o Rio de

Janeiro.  Em  Ipoema,  em  2003,  foi  criado  o  Museu  do  Tropeiro”,  como  disse  o

Deputado  Luiz  Henrique.  “Esse museu  originou-se  de  uma exposição  organizada

para receber a expedição de Spix e Martius, cujo objetivo era fazer o levantamento do
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patrimônio cultural e natural da Estrada Real, a partir do século XVIII”. Estrada Real,

projeto do Governador Aécio Neves, que incrementou o turismo por toda a antiga

Estrada Real. Governador Aécio Neves, o mais querido, o mais competente, o melhor

Governador que Minas já teve, que hoje ainda é lembrado por aqueles que assumirão

seus mandatos  em grandes  cidades  e  em  grandes  Estados,  pela  maneira  eficaz

como  geriu  a  máquina  pública.  Gastou  menos  com  a  máquina  -  repito  isso

principalmente  para  os  Deputados  do  Partido  dos  Trabalhadores  -,  Deputado

Sebastião Costa, para gastar mais com investimentos para o cidadão.

Meu nobre amigo e colega José Geraldo trouxe o nome do relator desse projeto na

Comissão de Cultura: Deputado Rômulo Veneroso, brilhante parlamentar da cidade

de Betim. A Deputada Luzia Ferreira recebeu a redistribuição da proposição.

Estou  dizendo  isso  apenas  para  fazer  um  breve  histórico  daquela  região,  em

especial do Distrito de Ipoema. Um dos grandes responsáveis, senão o único, por me

fazer apresentar este projeto nesta Casa, no início deste ano, foi o proprietário de

uma pousada daquele distrito que mantém suas origens históricas: uma casa antiga

que atende muito bem a todos os seus visitantes. O Reinaldo está aqui e lhe deixo o

meu abraço,  pois  é  um  grande batalhador  no  sentido  de  fazer  daquela  região  a

Capital Estadual do Tropeirismo.

Faltam 11 minutos. Concederei ao Deputado Paulo Guedes mais um aparte, mas

peço-lhe  que  seja  breve,  para  eu  poder  terminar  meu pronunciamento,  conceder

aparte  aos  outros  colegas,  como  o  Deputado  João  Leite,  e  ainda  prestar  uma

homenagem a uma das grandes referências que tive e tenho nesta Casa e que se

despedirá hoje dos trabalhos na Assembleia Legislativa, o Deputado Antônio Júlio.

Por isso, peço a V. Exa. que seja bastante breve.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado, venho mais uma vez refrescar

a memória de V. Exa., do Deputado João Leite e do Deputado Gustavo Corrêa, que

parecem não morar em Minas Gerais. Parece que ficam dentro do gabinete do Aécio

em Brasília, ouvindo apenas o que acontece no eixo Brasília-São Paulo, porque, aqui

em Minas, a Presidenta Dilma tem investido muitos recursos. Estão sempre falando

do metrô, mas lembro que Dilma colocou nele R$3.000.000.000,00 há mais de um

ano. Ela até veio aqui anunciar isso, no Palácio da Liberdade. Você diz que ela não
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conhece Minas, mas o Anastasia fez-lhe um poema, mencionando a época em que

ela brincava nos jardins floridos do Palácio da Liberdade, e ela confirmou isso em seu

discurso. O Governador não pensa como você. Eu estava lá e o vi rasgar elogios para

a Presidenta, o que até causou um grande ciúme na base do Aécio, que deixou até

de votar. Na ocasião, começaram a fazer na Assembleia Legislativa um movimento

contra o Anastasia. Quase ficamos sem votar aqui. Se não fosse nós, da Oposição,

na época, a Casa tinha parado de vez. É bom relembrar isso.

E Dilma colocou R$3.000.000.000,00 no metrô, cujas obras ainda não começaram,

porque o Estado está quebrado e não tem dinheiro para a contrapartida. Essa é a

grande verdade, Deputado Gustavo Valadares. Só nesta semana, aprovamos mais

um empréstimo, o que virou rotina, pois, para tudo o que Minas Gerais quer fazer,

pede-se mais um empréstimo e se faz mais um endividamento. E fizeram isso para

garantir  a  contrapartida  para  o  metrô  de  Belo  Horizonte:  R$700.000.000,00.  Esta

Casa agora só vota empréstimo - empréstimo para lá, empréstimo para cá. Minas

está quebrada, apenas rolando dívida.

O Deputado Gustavo Corrêa não me respondeu, e espero que o Deputado João

Leite,  que falará  depois  de  mim, consiga fazê-lo.  Alguém aqui  nesta Casa sabe?

Quero o endereço do Aécio Neves em Minas Gerais. Deem-me o endereço.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Rua Samuel Pereira, pode ir lá procurar.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Queremos ver se ele virá aqui pelo menos

no Natal. A última vez que visitou o Norte de Minas foi na época do terremoto, em

Itacarambi. Montes Claros já teve 174 terremotos, e ele ainda não foi lá. Esta noite,

ocorreu mais um, muito grave. Quem sabe, com esse terremoto, que dará manchete

e  sairá  nos  noticiários  da  Globo,  da  Globo  News  e  na  “Folha  de  S.Paulo”,  ele

resolverá ir a Montes Claros? E poderia levar também o Governador, que, por sinal,

Deputado  Luiz  Henrique,  falhou  gravemente  ao  não  ir  lá  no  Dia  dos  Gerais,  ao

desrespeitar a Constituição de Minas. Queria deixar isso claro.

Vocês também falam, quanto ao Mineirão, que a Dilma virá, pois o Anastasia fez a

cortesia de convidá-la. Mas é óbvio que o Governador tem que convidar a Presidenta:

foi ela que arrumou o dinheiro. O BNDES, a pedido da Dilma, liberou os recursos para

a reforma do estádio, portanto a Presidenta Dilma tem que vir sim, cortar a fita. Essa
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é mais uma obra, mais uma demonstração de carinho que ela tem com Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Valadares* - Muito obrigado. A demonstração de carinho é

emprestar dinheiro a juros. Todo dinheiro que chega do governo federal - e este ano

foram mais de R$10.000.000.000,00 - é emprestado a juros. É esse o carinho que a

Presidenta Dilma tem com Minas Gerais. O BNDES não deu nada para o governo do

Estado nem para o Mineirão: esse dinheiro será pago; não tem nada a fundo perdido.

O dinheiro do metrô custou a sair. Custamos a convencê-lo. O governo do Estado e

as Prefeituras de Belo Horizonte, Contagem e Betim custaram a convencer o governo

federal  a  repassar  as  atribuições  e  competências  da extensão do metrô  de  Belo

Horizonte, porque não tinha competência para fazê-lo.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Meu  querido  amigo  Paulo  Guedes,  vou

atendê-lo porque ele não quer que eu fale para que possa homenagear o Deputado

Antônio Júlio. Não vou falar em homenagem a você e ao nosso ex-Presidente Antônio

Júlio.  Não  vou  te  provocar  mais.  Tive  o  cuidado  de  convidar  o  nosso  decano,

Deputado Sebastião Costa, que será o Presidente do Conselho de Notáveis, para,

anualmente, escolher e conceder o troféu Joaquim Silvério dos Reis aos traidores de

Minas  Gerais.  O  nosso  Presidente  do  Conselho  de  Notáveis  já  é  o  Deputado

Sebastião Costa; é ele que vai dirigir os trabalhos. Estamos vendo o esforço muito

grande de alguns aqui para ganhar o troféu, mas não adianta brigar porque há alguns

nomes na frente.

Não vou polemizar mais para que possamos homenagear o Deputado Antônio Júlio,

nosso ex-Presidente da Assembleia, que vai se retirar, mas espero que esteja toda

semana aqui conosco. Muito obrigado e parabéns por esse projeto tão importante,

que resgata a história das pessoas, talvez o registro historiográfico mais antigo de

Minas Gerais. Ele está justamente nessa expedição que aconteceu na Estrada Real e

que alcançou Ipoema. Parabéns!

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa. Antes de passar a palavra ao

Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  gostaria  de  render  minhas homenagens  a  esse

grande colega Deputado Antônio Júlio. Quando entrei nesta Casa, no início de 2003,

ele deixava a Presidência da Assembleia Legislativa. Foi um excepcional Presidente,

o  homem que  trouxe  mais  transparência  à  Casa  mineira;  abriu  e  escancarou  as
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portas deste Parlamento à população de Minas; aproximou a Assembleia Legislativa

dos mineiros, seja de que canto for, do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri,

do  Triângulo,  do  Sul  de  Minas,  da  Zona  da  Mata,  da  região  central,  da  Região

Metropolitana.  Quando  aqui  entrei,  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  procurei  me

espelhar  em alguns  parlamentares  que  já  tinham  alguma história  ligada  ao  povo

mineiro,  e uma dessas grandes figuras foi o  nobre parlamentar  Deputado Antônio

Júlio, por quem sempre nutri muito respeito e muito carinho e quem sempre coloquei

como minha referência. Ele é um homem de bem. Já estivemos postados do mesmo

lado em disputas  políticas  e  em  lados  opostos,  mas sempre  com muito  respeito,

lealdade e responsabilidade do discurso.

Ficam aqui minhas homenagens a esse grande parlamentar, que, por hora, deixa a

Assembleia Legislativa  para se dedicar  à sua cidade,  Pará de  Minas,  onde já foi

Prefeito.  Venceu novamente as eleições com uma votação expressiva e retornará

àquela cidade para conduzi-la a um futuro ainda melhor. Desejo a ele todo o sucesso

do  mundo  e,  como  disse  o  Deputado  João  Leite,  espero  que  possa  nos  visitar

semanalmente.  Coloco-me  à  disposição,  apesar  de  ter  locução  direta  junto  ao

governo do Estado, para que possa encontrá-lo e trocar com ele ideias; para, com

ele, bater às portas do governo do Estado e de qualquer Secretaria em busca de

recursos para a sua cidade.  Felicidades,  Deputado Antônio Júlio.  Saiba que seus

ensinamentos  e  sua  história  nesta  Casa  continuarão  a  iluminar  o  meu  caminho,

porque hei de trilhar o caminho que V. Exa. trilhou ao longo dos anos, na Assembleia

Legislativa.

Passo a palavra ao Deputado Alencar da Silveira Jr. e aos outros parlamentares

que querem fazer uma justíssima homenagem a esse grande parlamentar.

Questões de Ordem

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Deputado  Gustavo  Valadares,  melhor  é

encerrar por aqui. Eu iria falar do Deputado que defende o Norte, que defende, sem

dúvida nenhuma, a ida da nossa fábrica para Pernambuco, mas deixarei para depois.

Acho melhor encerrar e passar a palavra para o Sr. Presidente, porque o coração do

Tonho não vai aguentar. Foram muitos anos e muitos feitos. Seria preciso realizar,

uma reunião especial para fazer, no popular, o bota-fora do Deputado Antônio Júlio
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nesta Casa. Assim poderei relembrar os últimos cinco mandatos que passei ao lado

do Deputado Antônio Júlio e ver se o coração dele está forte. Estou vendo, assentado

à mesa, o suplente do Deputado Antônio Júlio, o Cabo Júlio. Tenho a certeza de que

ele terá de se desdobrar, fazer muita coisa para chegar um pouquinho só ao que foi o

Deputado Antônio Júlio nesta Casa. No mais, minhas boas-vindas a ele. Agora quero

ouvir o nosso Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Muito  bem.  O  Natal  está  se

aproximando,  e  esta  Presidência,  mais  uma vez,  quebra  as  formalidades.  Já  era

esperado um  Natal  de  paz,  saúde,  alegria  e  fraternidade.  Quero  registrar  o  meu

agradecimento  e  a  minha  gratidão  a  cada  um  de  vocês.  Aliás,  ontem  já  tive  a

oportunidade de fazer isso no Palácio da Liberdade e demonstrar a minha gratidão

pela recondução, pela renovação e pela plena confiança no meu trabalho. Se aqui me

encontro, é por obra de V. Exas. Sou muito grato, muito agradecido.

Tenho  feito  todos  os  esforços  para  engrandecer  e  elevar,  cada  dia  mais,  a

Assembleia  de  Minas.  Aliás,  a  instituição está  cada dia  mais  virtuosa e  eficiente,

aproximando-se do nosso povo e da nossa gente. Só para V. Exas. terem uma ideia,

mais de 400 sugestões populares foram acolhidas pelo Parlamento de Minas. Este

ano, o ex-Presidente Antônio Júlio visitou 59 cidades, e a Assembleia de Minas está,

sim,  mais  próxima,  mais  transparente,  mais  virtuosa,  galgando  os  degraus  do

consenso quanto à necessidade de participação da sociedade mineira, desbravando

temas de relevo.  Os mineiros e as mineiras estão satisfeitos e conscientes dessa

responsabilidade  que  tão  bem  os  Srs.  Deputados  e  as  Sras.  Deputadas  estão

desempenhando. Este é o nosso papel: melhorar a vida dos mineiros, engrandecer

Minas e apresentar rumos, caminhos, não somente para Minas, mas também para

todo o Brasil.

Portanto, registro aqui a minha gratidão a V. Exas. pela escolha. Disse ontem, e

repito,  que  existem  tantos  outros  parlamentares  com  maior  brio  e  qualidades

indiscutíveis, e V. Exas. renovaram a confiança na minha pessoa. Registro a minha

gratidão e quero abraçar, com muito carinho e muito respeito, todos os Deputados e

Deputadas. Com certeza, teremos um Natal maravilhoso e um Ano-Novo recheado de

conquistas e realizações, porque cumprimos dignamente a nossa missão.
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Solicito a compreensão de todos os Deputados para, neste momento, abraçar com

afinco, apreço e fraternidade a bela história do Presidente Antônio Júlio, que começou

muito  cedo a  sua vida  pública  em Pará  de  Minas,  cidade  bem  próxima de  Belo

Horizonte. O Deputado Antônio Júlio foi um desbravador Prefeito de Pará de Minas.

Um Prefeito  de  atuação  magistral,  exemplar  e  fecunda,  que acabou por  trazê-lo,

graças  a  Deus,  ao  Parlamento  de  Minas  Gerais.  Aqui,  o  Deputado  Antônio  Júlio

dignificou  a  vida  pública.  Uma pessoa  simples,  combativa,  patriota  e  que  jamais

abdicou de seus mais elevados princípios. Ele é realmente um grande exemplo de

vida  pública,  a  ser  seguido  por  todos  nós,  que engrandeceu esta  Casa.  Agora  o

Deputado Antônio Júlio vai atender a mais um chamamento, a mais uma convocação

da sua terra natal, não tenho dúvida alguma, com o mesmo brio, de forma cintilante e

com essa sua característica marcante e vontade louca de fazer o melhor e fazer o

bem.

Ele primou incansavelmente pela retidão, pelo caráter, pela generosidade para com

os amigos e as amigas. Não tenho dúvida alguma de que, sempre que possível,

estará aqui nesta Casa trazendo, sábio que é, seu saber, seus conhecimentos, sua

experiência e essa força viva de sua experiência na trincheira da vida pública. Ex-

Presidente  Antônio  Júlio,  nossas  palavras  são  singelas,  são  pequenas  para

reverenciar essa estatura singular que V. Exa. tão bem personifica. V. Exa. é daqueles

homens públicos que imprime um valor notável ao exercício nobre da vida pública. V.

Exa. se despede, leva saudade, deixa saudade, mas pode acreditar, pode contar com

essa forte crença em seu coração e sua alma: haveremos permanentemente de nos

inspirar no seu exemplo, na sua bravura, no seu amor a Minas, no seu amor ao povo

brasileiro.

Seja muito feliz. Tenha muito êxito, muita prosperidade. V. Exa. é, de fato - e digo

com toda a sinceridade -,  um notável exemplo não somente de ser humano, mas

realmente de um insigne homem público. Feliz da cidade de Pará de Minas, que tão

bem conheço.  É bom poder  contar com a sabedoria,  com o engajamento,  com o

desprendimento e com as virtudes de V. Exa., de forma mais próxima agora, dirigindo

os  destinos  daquele  povo  tão  generoso,  daquele  povo  tão  amigo.  Que  Deus  o

abençoe e  a  sua família,  e  V.  Exa.  continue  trazendo  alegria  e  honrando  a  vida
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pública mineira, sempre vanguardista em nível nacional! Obrigado pelo carinho e pela

confiança.  Obrigado  por  tudo,  pela  participação  sempre  preciosa,  sobretudo  nos

momentos  de  maior  conflito;  às  vezes,  de  adversidade;  e,  muitas  vezes,  de

compreensão.  A palavra  de  V.  Exa.  sempre  simbolizou  a  certeza  de  um  rumo

adequado, de um rumo correto e, acima de tudo, daquilo que todos nós almejamos: a

felicidade e a fraternidade dos mineiros e das mineiras. Paz, saúde e alegria e tantas

outras vitórias na vida pública cintilante de V. Exa.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, fiz até este aparte como questão de

ordem. Vou, em meu nome e no dos meus companheiros todos do PMDB - e também

falará  o  Deputado  Vanderlei  Miranda  -,  dizer  que  os  professores  ensinam  e  os

mestres inspiram. O Deputado Antônio Júlio inspira a todos. Nós, da Bancada do

PMDB, somos oito Deputados. Os oito Deputados são alunos do Deputado Antônio

Júlio, o Antônio que sempre nos ensinou. Nos momentos mais difíceis,  ainda que

estivéssemos na Oposição - e a Oposição é necessária para que o poder não se

torne cego nem ditador  -,  tinha de ser  feito  sempre um acordo a favor  de Minas

Gerais. Então, ao Deputado Antônio Júlio quero dizer que morreremos de saudades.

O Antônio é amigo, leal, parceiro, líder e nosso comandante. Deputado Antônio Júlio,

tenho a certeza de que Pará de Minas ganha muito com a sua ida. V. Exa. não só

servirá Pará de Minas, mas especialmente a Minas, pois será um exemplo de Prefeito

para o Estado, vai ensinar a Minas e ao Brasil. Que Deus o abençoe! Um feliz Natal

para V. Exa. e sua família. Volte aqui sempre, porque a Bancada do PMDB, sem V.

Exa., fica sempre sem um pedação. V. Exa. é nosso líder e comandante. Será sempre

nosso comandante em chefe. Um abraço de todos os peemedebistas que queriam

estar agora no meu lugar para homenagear V. Exa. Muito obrigado e parabéns.

O Deputado Vanderlei  Miranda - Obrigado, Sr.  Presidente.  Até gostaria  de fazer

uma sugestão ao querido  companheiro  Deputado  Antônio  Júlio:  que  ele  tomasse

lugar  na  Mesa,  Mesa  de  trabalhos  que  ele  presidiu  de  forma  tão  brilhante,  pela

história que me foi passada. Assim, ali postado, poderemos falar de frente para ele,

em vez de  nos arriscarmos a  ter  um torcicolo.  Então,  quero crer  que nada mais

justo...

O Sr. Presidente - Mais justo ainda, Deputado Vanderlei Miranda, diante dessa ideia
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tão  brilhante,  que  o  Presidente  -  e  sou,  já  falei,  devorador  de  formalidades  -  se

assente na cadeira em que ele brilhou sobremaneira. Por gentileza.

O Deputado Vanderlei Miranda - Um gesto de generosidade de V. Exa., Deputado

Dinis Pinheiro. Quero ser bem breve, “Srs. Presidentes”. Na verdade, sai um Júlio e

entra outro Júlio. Como bem disse o Deputado Adalclever Lopes, durante esse tempo

de convivência aqui no Parlamento, o Júlio que sai foi para nós um grande professor.

Deputado Antônio Júlio,  seu passado nesta Casa,  seu conhecimento do processo

legislativo,  seu  interesse  pela  coisa  pública,  por  si  sós,  dispensam  qualquer

comentário. Tenho observado uma coisa importante sobre a caminhada que fizemos

juntos até aqui: existem muitas pessoas que são profetas do acontecido. Sempre que

veio a este microfone ou àquela tribuna para tratar de qualquer assunto, buscando,

sempre dentro da sua visão, dar contribuição com o seu conhecimento, sabendo que

algumas  situações  no  futuro  poderiam  ser  exatamente  o  contrário  do  que  se

imaginava,  muitas vezes suas palavras foram confirmadas.  V.  Exa.  quase cunhou

uma frase nesta Casa que todos os Deputados têm gravada: “Eu avisei, falei que isso

não ia dar certo”. E digo que V. Exa. não foi profeta do acontecido, porque V. Exa.

vinha ao microfone, fazia sua defesa com o conhecimento que tinha e, infelizmente,

em algumas situações, à frente, ficava comprovado que V. Exa. tinha razão. Mas isso

é próprio das pessoas que dominam a matéria, que dominam as leis, que conhecem

o processo legislativo. Por estas minhas palavras de despedida, quero dizer que nós,

da  bancada,  perderemos  um  grande  companheiro.  O  Parlamento  perde,  por

enquanto, um grande Deputado, que volta a fazer em Pará de Minas o que já fez,

como Executivo daquela cidade. Quero crer que, embora perca a nossa Bancada,

embora perca o Parlamento, ganha Pará de Minas. Tenho a certeza de que V. Exa.,

com  a  bênção  de  Deus,  haverá  de  fazer  uma grande gestão  naquela  Prefeitura,

haverá de deixar uma grande marca. E quero crer que, se assim for a vontade de

Deus, poderemos voltar  a trabalhar juntos neste Parlamento.  Enquanto V.  Exa.  lá

estiver e nós, aqui, conte com o nosso apoio, conte com a nossa amizade, conte com

a nossa solidariedade, conte com a nossa participação em seu governo em Pará de

Minas. Ao mesmo tempo, já que V. Exa. hoje deixa oficialmente as funções nesta

Casa, dou as boas-vindas ao nosso caro companheiro, Deputado Federal, Vereador
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por  Belo  Horizonte  e,  agora,  Deputado  Estadual  Cabo  Júlio.  Bem-vindo  à  nossa

Bancada! Bem-vindo a esta Casa, companheiro! Que Deus te abençoe, Antônio, e à

sua família!

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Costa.

O Deputado Sebastião Costa -  Sr.  Presidente, aproveitando a autorização de V.

Exa.,  antes do Deputado Vanderlei  Miranda, farei uso da palavra neste momento.

Para ingressar na política e ser Prefeito, como eu - Deputado Antônio Júlio e eu já

fomos -, é preciso ter coragem, ousadia e determinação. Agora, para ser Prefeito pela

segunda vez, acredito que o Deputado Antônio Júlio esteja com coragem redobrada,

com entusiasmo redobrado, porque já conhece o lado de lá,  o lado do Executivo.

Conviveu  com  o  Legislativo  e  está  deixando  um  belo  exemplo.  Agora  mesmo,

conversando com ele, disse que aprendi com um político muito mais experiente, e

que, para ser mais experiente do que eu, tem de ter muitos anos de trabalho, ou seja,

tem de ser  uma pessoa com mais  de uma geração na política.  Políticos como o

Deputado Antônio Júlio não se despedem, dizem apenas “até breve” nesta ou em

outra  função.  Algo  é  certo:  ele  volta  a  ser  Prefeito  com  o  mesmo  entusiasmo,

coragem  e  determinação  da  década  de  80.  Parabéns  pelo  que  fez,  pelo  que

representa e pela coragem que demonstra ao retornar como Prefeito.

O Deputado Tadeu Martins  Leite -  Caro Presidente desta Casa, Deputado Dinis

Pinheiro,  caro  Deputado  Antônio  Júlio,  ex-Presidente  desta  Casa,  sempre  nosso

Presidente  e  próximo  Prefeito  de  Pará  de  Minas.  Deputado  Antônio  Júlio,  quero

chamá-lo  de  amigo,  pois,  na  verdade,  o  que  estamos  fazendo  hoje  não  é  uma

despedida da vida pública,  pelo contrário,  é uma renovação de esperança para o

povo dessa cidade. Caro Prefeito Antônio Júlio, hoje pela manhã tive a oportunidade

de conversar com algumas pessoas, coincidentemente de Pará de Minas. Elas me

relataram a esperança da população da cidade em relação ao próximo mandato de V.

Exa. O que nos enche de orgulho é saber que V. Exa. tem um trabalho prestado na

cidade e representou e representa este Estado com brilhantismo. Há pouco mais de

dois  anos,  cheguei  a  esta  Casa  para  meu  primeiro  mandato  de  Deputado.

Obviamente, reconheço e agradeço a parceria de todos os outros nobres colegas
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Deputados da nossa Bancada do PMDB, que foi sempre muito solícita para comigo,

mas não poderia deixar de agradecer publicamente todas as orientações e conversas

que tivemos, que me ajudaram muito nesses primeiros dois anos. V. Exa. foi para

mim um professor nesta Casa. Desejo que continue com toda essa vontade, garra e

sentimento de justiça que lhe é peculiar,  defendendo sempre não apenas o nosso

Estado,  mas  também,  agora,  a  sua  cidade,  Pará  de  Minas.  Trago  o  abraço  do

Deputado e também Prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, que acabou de me

ligar, dizendo que não pôde estar hoje, pois a sua diplomação será à tarde. Pediu-me

que transmitisse o seu abraço, fé e oração para que realize um belo mandato em

Pará de Minas. Saiba que aqui muitos me ensinaram e trocaram experiências, mas V.

Exa., com sua experiência neste Parlamento mineiro, certamente foi um dos maiores

professores que tive. Obrigado por tudo. Parabéns pela sua nova trajetória na cidade

de Pará de Minas.

O Deputado Tiago Ulisses - Prezado amigo Dinis Pinheiro. Deputado Antônio Júlio,

na função de Líder do Bloco Avança Minas, desejo a V. Exa. felicidade, saúde, paz e

principalmente que carregue em seu coração a amizade dos seus pares, o respeito

dos seus colegas e a admiração dos seus amigos, pelo que V. Exa. representou não

apenas  como Deputado,  mas  também  como ex-Presidente  desta  Casa.  Somente

quem se assenta nessa cadeira, como V. Exa.,  quando representou Minas Gerais

como Presidente da Assembleia Legislativa, cuja função tão nobre ocupa agora o

Deputado Dinis Pinheiro, a qual é tão importante e repleta de afazeres para decidir o

destino  do  Parlamento  e  do  povo  de Minas  Gerais,  sabe da  importância  da  sua

trajetória  política.  A imprensa de Pará de Minas, ao falar  sobre a sua despedida,

indagou-me se eu tinha seis  anos de convivência com o Deputado Antônio  Júlio.

Cabe a mim, não como Deputado e Líder do Bloco Avança Minas, mas como amigo

há cerca de 30 anos de vida pública, destacar alguns pontos. O Deputado Antônio

Júlio, em uma jornada do PMDB em 1982, com outros colegas como o ex-Deputado e

meu amigo Leopoldo Bessone, época em que meu pai era candidato a Deputado

Federal no Oeste de Minas, pelo PMDB, fazia a famosa virada na história política de

Minas Gerais, com a vitória de Tancredo Neves para Governador, o que mudou a

história do Brasil. V. Exa. estava lá como um jovem aguerrido, mudando a trajetória
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de  Pará  de  Minas  e  também  de  Minas  Gerais.  Mas,  depois,  Deputado  Gustavo

Valadares, Antônio tomou posse como Deputado Estadual em 1991 e foi o grande

colega, amigo e conselheiro de minha mãe. Neste momento, Deputado Antônio Júlio,

não poderia deixar de falar em nome dela, que é a sua admiradora, amiga e que

sempre disse que tem em V. Exa. um grande amigo, conselheiro, principalmente um

dos melhores Presidentes que esta Assembleia já teve.  Trago aqui,  de público,  o

abraço dela e de meu pai, o ex-Deputado José Ulysses, e de todos os seus colegas.

Nós, do Centro-Oeste de Minas, temos as tradições mais antigas de Minas Gerais,

como a tradição de tomar café na casa do vizinho. Durante muitos anos, fui vizinho de

V. Exa. no gabinete de minha mãe. Desde que entrei nesta Assembleia, também sou

seu vizinho. Tenho profunda admiração, respeito e amizade por V. Exa. e pelos seus

funcionários.  Que V.  Exa.  faça  uma bela  administração na Prefeitura de Pará  de

Minas e tenha uma equipe tão brilhante quanto a que teve no seu gabinete aqui, no

Parlamento-mineiro. Que Deus o acompanhe! Felicidades, feliz Natal, feliz Ano-Novo.

Que V. Exa. esteja sempre presente, avisando nosso Estado dos possíveis problemas

que poderão acontecer em Minas Gerais e no Brasil! Muito obrigado pela convivência.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Tiago Ulisses.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Caríssimo Presidente Deputado

Antônio Júlio,  Sr.  Presidente  Dinis  Pinheiro,  este  é  um momento importante  para

todos, particularmente para os parlamentares que tiveram o prazer de compartilhar

com V.  Exa. e com o Deputado Antônio Júlio essa vida parlamentar intensa. Sem

dúvida,  Deputado  Antônio  Júlio,  V.  Exa.  fez  deste  Parlamento  um  verdadeiro

sacerdócio em defesa do povo da sua querida Pará de Minas e do Estado de Minas

Gerais. V. Exa., que hoje ocupa a cadeira de Presidente e que já foi Presidente desta

Casa com muita honradez, com muita dignidade, escuta e abre as vozes de todos

que aqui  estão para que seu coração possa escutar  todos os pronunciamentos e

homenagens  de  que  V.  Exa.  é  merecedor  pela  sua  vida,  pela  sua  história,

principalmente, por ser um grande homem público. Quero me associar a todos os que

aqui prestam esta homenagem a V. Exa. Sempre tive por V. Exa. profunda admiração,

uma amizade muito fraterna, muito amiga. Sempre estivemos juntos. Desejo-lhe um

mandato  profícuo,  determinado,  pela  experiência  que  tem  como  grande  homem
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público. Durante toda essa caminhada, V. Exa. prestou serviços a Minas e, agora, vai

para  Pará  de  Minas  prestar  serviços  ao  seu  povo,  à  sua  gente.  Parabéns  e

felicidades! Que Deus acompanhe V. Exa., sua família e o povo da sua querida terra!

Um abraço.

O Deputado Gustavo Corrêa - Deputado Antônio Júlio, vou ser extremamente breve

nas minhas palavras, até porque tenho certeza de que, neste momento, o coração de

V. Exa., que tanto palpita pelo nosso glorioso Atlético Mineiro, deve estar acalorado

de emoções em razão das falas de seus colegas. Quero apenas dar um testemunho

da nossa convivência  nesses últimos anos.  Com certeza,  V.  Exa.  deixou grandes

alunos nesta Casa. Na maioria das vezes, estivemos em lados opostos no âmbito

partidário,  nas  campanhas  eleitorais,  mas  V.  Exa.  me  ensinou  muito.  As  suas

palavras, as suas ideias e os seus pensamentos são sempre motivo de reflexão. Por

onde quer que ande em nossa Minas Gerais, sempre digo que o Deputado Antônio

Júlio - apesar de ser de partido diferente e opositor a este governo - tinha razão nas

suas ponderações em 99% das vezes. Antônio Júlio é um homem que vislumbra os

perigos que podem surgir, sobretudo visando à sociedade e à população mineiras.

Ele tentava e sempre tentou, de alguma forma, levar essa sua preocupação. Tenho a

certeza de que a cidade de Pará de Minas ganhará muito. Sei que V. Exa. deixará

aqui grandes amigos. Alguns Deputados, após a sua eleição, têm dito pelos cantos

que não sabem como serão os dias nesta Casa, porque sentirão a sua falta. Peço-lhe

que sempre retorne, a fim de estar ao lado desses amigos, que vão estar sempre

torcendo e valorizando a sua trajetória política, que foi extremamente vitoriosa. Eu

não estava aqui, quando, em um dos momentos de maior turbulência que esta Casa

já  enfrentou,  V.  Exa.  teve  serenidade  e,  sobretudo,  ombridade  para  defender  os

interesses dos mineiros. Parabéns. Vá com Deus. Desejo-lhe um 2013, um 2014 e

outros tantos anos de uma bela administração à frente da sua querida Pará de Minas.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  O  Deputado  Paulo  Guedes  é  um  grande

companheiro,  mas fez aparte,  Deputado Antônio  Júlio,  de  40 minutos,  na fala  do

Deputado Gustavo Valadares. Então, de certa forma, tem de guardar um pouco a sua

voz. Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, quero manifestar a nossa alegria por ter

ao nosso lado o companheiro Antônio Júlio, com quem temos convivido por 14 anos,
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nesta Casa. Estamos no quarto mandato. Tive a oportunidade de conviver com ele na

época  em  que  exercia  a  Presidência  desta  Casa.  Vários  colegas  que  nos

antecederam aqui falaram sobre as diversas qualidades do Deputado Antônio Júlio.

Queremos aqui, Deputado Antônio Júlio, apenas confirmar as suas qualidades: é um

Deputado guerreiro, combativo, que sempre se postou de maneira correta, sempre

defendeu as causas de sua região e, acima de tudo, sempre participou efetivamente

de  todos  os  debates  nesta  casa.  Digo  mais:  mesmo  após  haver  deixado  a

Presidência, ele retornou às comissões, retornou ao Plenário e continuou exercendo,

com muito vigor, o seu mandato. Queremos manifestar a nossa alegria em saber que

V. Exa. conquistou um novo espaço onde foi Prefeito por duas vezes. Então, retorna

àquele  Município  para  governá-lo  pela  terceira  vez.  Volta  muito  mais  experiente,

muito mais maduro, muito mais consciente para montar a sua equipe, para governar.

Não tenho dúvidas de que V. Exa. fará um brilhante mandato à frente da Prefeitura de

Pará de Minas. Novamente, muito bem, o povo de lá o escolheu, a fim de que possa

levar toda a experiência que adquiriu nesta Casa. V. Exa. sabe tanto quanto eu que

este Parlamento é o local em que adquirimos experiência gigantesca no trato da coisa

pública,  no trato  da política maior.  V.  Exa.  sempre esteve nas trincheiras, nesses

combates, nesses embates. Quero manifestar a minha alegria em haver passado aqui

14 anos ao lado de V. Exa., que é um homem de Plenário, um homem de comissões,

homem que participa de CPIs, homem que gosta de Regimento Interno.  Sinto-me

inspirado por V. Exa.,  até porque é o meu perfil,  o perfil de que gosto, ou seja, o

trabalho em Plenário e nas comissões. Assim que chegamos a esta Casa, vamos

escolhendo, com o passar do tempo, em qual área vamos atuar,  qual a área que

vamos seguir com mais energia. V. Exa., durante seis mandatos, fez isso de forma

brilhante, de forma corajosa,  de forma combativa. V. Exa. está de parabéns. Com

certeza, vai deixar aqui 76 companheiros torcendo por seu sucesso. Obviamente, seu

suplente também torcerá muito por V. Exa., que é merecedor, um homem de coragem

e vibrante. Com certeza, fará um brilhante governo a frente do Município de Pará de

Minas. Digo da minha alegria de ter a presença de V. Exa. em vários embates que

tivemos nesta Casa. É um Deputado extremamente inteligente e competente. Nós,

Deputados que gostamos deste Parlamento,  sentiremos muito sua falta.  Nós, que
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gostamos e defendemos este Poder; nós, que gostamos de honrar as tradições do

Parlamento  mineiro,  sentiremos muito a falta  de V.  Exa.,  pois  é um companheiro

combativo. E especialmente por isso nos identificamos muito. Posso dizer de coração

que sentirei muito sua falta neste Plenário. Leve meu abraço fraternal, extensivo a

toda a sua família. Desejo que Deus lhe dê muita saúde, luz e paz para que possa

continuar  brilhando  no  Município  de  Pará  de  Minas.  Todas  as  vezes  que  sentir

saudade, venha nos visitar, pois aqui tem companheiros que o receberão de braços

abertos. Deus o ilumine! Muita saúde.

O Deputado Paulo Guedes - Deputado Antônio Júlio, com alegria e também com

tristeza, despedimos de V. Exa. A alegria de saber que Pará de Minas ganhará um

Prefeito  experiente,  que,  com  certeza,  vai  melhorar  a  cidade,  porque  tem  vasta

experiência de homem público, de uma pessoa que conhece como ninguém a política

de Minas Gerais. Pelo respeito que V. Exa. tem não só no Parlamento, mas também

em Brasília,  em seu partido,  estou certo  de  que Pará de Minas terá  um Prefeito

brilhante. Triste pela ausência de V.Exa., que muito tem nos ensinado, nesta Casa,

falo em nome da nossa Bancada. Rogério Correia, nosso Líder, não está presente.

Ontem, fui eleito o novo Líder para 2013 e já falo em nome da Bancada. Falo da

alegria  de,  nesses  dois  mandatos  aqui,  ter  testemunhado  sua  experiência,  sua

firmeza,  sua  forma  de  agir,  sua  presença  no  Plenário.  V.  Exa.  é  um  tremendo

conhecedor do Regimento e desta Casa, que já teve oportunidade de presidir. Com

muita garra e vontade, fez uma oposição de fato, foi nosso líder, estivemos juntos no

Bloco Minas sem Censura. V. Exa., com muita propriedade, fez denúncias e colocou

de forma clara seu posicionamento contra o endividamento deste Estado, dando-nos

aulas. Ficamos tristes porque esta Casa vai perder um grande homem público, um

grande Deputado, um grande professor. Em compensação, Pará de Minas ganhará

um grande Prefeito. Parabéns, Antônio Júlio, você fará falta para todos nesta Casa.

O Deputado João Vítor Xavier - Deputado Antônio Júlio, cumprimento V. Exa. e falo

da nossa imensa alegria de termos convivido com o senhor por dois anos nesta Casa.

Posso  colocar  no  meu  currículo  que  fiz  uma  pós-graduação  na  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, com o Deputado Antônio Júlio. Admiro sua

história, trajetória e postura de homem público. Tive o privilégio de conviver com o
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senhor por esses dois anos na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

em  que  temos  grandes  colegas  como os  Deputados  Zé  Maia,  Presidente,  Tiago

Ulisses, Romel Anízio, Gustavo Perrella e Ulysses Gomes. Foi um grande privilégio

conviver com V. Exa. O voto é secreto, mas fazemos questão de externar alguns. Há

poucos  dias,  como todos  os  colegas,  fui  consultado  pelo  jornal  “O  Tempo”  para

escolher o nome de dois colegas que mais se destacaram, na nossa opinião, um da

Situação e outro da Oposição. De público,  quero dizer que votei no senhor  como

melhor  Deputado da Oposição desta  Casa,  porque mostra  que fazer  oposição é,

acima de tudo, colaborar com quem está no Executivo. Durante esses dois anos, V.

Exa. mostrou que é possível fazer oposição discordando, sendo firme, posicionando-

se, mas colaborando com os destinos do Estado, que todos nós amamos. É isso que

o senhor me mostrou nesses dois anos de convivência: como fazer oposição séria,

respeitosa, combativa e, acima de tudo, colaborativa, ajudando o Estado a encontrar

rumos, com ideias, sugestões, cobranças e alinhamentos políticos. Terei o prazer e o

privilégio de colocar na minha biografia, na minha história de homem público, que

convivi  com V. Exa., um dos melhores, mais atuantes e mais importantes homens

públicos desta Casa. O senhor fará muita falta ao Parlamento mineiro, por tudo que

representa, por sua história, pelo seu passado e, acima de tudo, pelo seu presente,

pelo que fez nesta Casa durante anos.  Vá com Deus.  Que Deus abençoe o seu

governo em Pará de Minas. Tenho a certeza de que V. Exa. fará grande governo e

que  não  será  apenas  por  quatro  anos.  Portanto,  o  seu  retorno  a  esta  Casa  vai

demorar um pouco mais como Deputado, mas, como homem público, do povo, tenho

a certeza de que estará sempre presente neste Parlamento, porque aqui é a sua

casa.  O senhor  é  homem da tribuna,  das comissões,  do  diálogo,  do caminho de

acordos republicanos e políticos em prol do povo de Minas Gerais. Esta Casa sentirá

a sua falta. Neste momento, a Casa o reverencia por tudo o que representa na nossa

história e no nosso Legislativo. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância, pelas

aulas  no  Plenário,  no  dia  a  dia  desta  Casa,  especialmente  na  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que o senhor é o professor de todos nós

e cujos trabalhos, com o brilhantismo de grande tributarista, ajudou a conduzir ao lado

do Deputado Zé Maia, nosso Presidente, com muita competência e seriedade. Muito
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obrigado por  esses  dois  anos.  Colocarei  no meu currículo  que  fiz  pós-graduação

nessa Comissão com o tributarista, homem público e generoso parlamentar Deputado

Antônio Júlio. De antemão, quero desejar muito sucesso e boa sorte ao meu colega

da Câmara de Vereadores em Belo Horizonte, Deputado Cabo Júlio. Desejo que faça

grande mandato e tenha atuação destacada na defesa dos interesses do Estado e,

sobretudo, no que faz muito bem, que é a defesa dos militares de Minas Gerais.

Tenho a certeza de que o Parlamento ganhará muito com o senhor. Já contamos com

o Deputado Sargento Rodrigues, combativo representante dessa causa nesta Casa,

causa essa que agora será ainda mais defendida com a presença de V. Exa. Tive o

privilégio de conviver com o senhor na Câmara Municipal de Belo Horizonte e de ver

o importante trabalho que realiza. É uma missão árdua substituir o Deputado Antônio

Júlio,  uma  das  missões  mais  difíceis  de  um  homem  público.  Desejo  sucesso  a

ambos,  ao senhor,  na Assembleia,  e ao Deputado Antônio Júlio,  que será grande

Prefeito em Pará de Minas. Vá com Deus e boa sorte. Volte sempre para ensinar aos

seus colegas. Esta Casa depende, precisa de V. Exa. e é grata por tudo o que fez.

Muito obrigado pela oportunidade.

O Deputado Carlos  Pimenta -  Deputado Antônio Júlio,  neste momento,  o Poder

Legislativo do Estado presta essa homenagem a V. Exa., não pelo fato de deixar o

Parlamento, mas por ter contribuído com ele por tantos anos. V. Exa. está no sexto

mandato  e,  sem  dúvida  alguma, é  um  decano que reuniu  experiência,  amigos  e

condições de prestar grande serviço a todo o povo de Minas Gerais. Tive a honra de

conviver com V. Exa. durante 18 anos. Cada mandato que renovávamos era a certeza

de que tínhamos,  na  pessoa do Presidente  Antônio  Júlio,  o  amigo de sempre,  o

parlamentar  preparado,  que  contribuiu  muito,  como disse  o  Deputado  João  Vítor

Xavier, não só com a Comissão de Constituição e Justiça, mas também com este

Parlamento,  esta  Casa,  que  é  a  casa  do  debate  e  do  diálogo.  Faço  minhas

homenagens a V. Exa. como ex-Presidente. Depois, foi  sucedido pelos Deputados

Alberto  Pinto  Coelho,  Mauri  Torres  e,  hoje,  Dinis  Pinheiro,  que  são  grandes

parlamentares. Aliás, peço vênia a V. Exa. para também fazer uma homenagem ao

Presidente Dinis Pinheiro, pela forma como tem conduzido este Parlamento e pela

sua recondução à Presidência.  O Deputado Dinis  Pinheiro  tem à  sua frente  uma
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avenida muito grande para alçar voos maiores e ocupar cargos importantes neste

Estado.  Volto  novamente  a  V.  Exa.  e,  ao  cumprimentá-lo,  quero  cumprimentar

também o povo de Pará de Minas, cidade que pude conhecer como Secretário do

Trabalho. Vi a aptidão daquele povo para o bom trabalho, para o trabalho decente e

não tenho dúvidas de que V. Exa. será um grande Prefeito. Há pouco, brinquei com V.

Exa.  dizendo que os Prefeitos  que assumirão  em 1º  de  janeiro  encontrarão uma

parada  dura,  uma verdadeira  pedreira  pela  frente.  E V.  Exa.  disse  que basta  ter

persistência, pulso firme, pulso forte, programa e companheiros para realizar uma boa

administração. Tenho certeza, Deputado Antônio Júlio, de que esse mar tumultuado

que será, sem dúvida alguma, o ambiente dos próximos Prefeitos V. Exa. vai tirar de

letra e fará uma belíssima administração à frente da linda cidade de Pará de Minas.

Queria agradecer esta convivência e te desejar muita sorte, muita luz, muita luta. V.

Exa. é um homem de família e de amigos. Tenho certeza de que cumprirá mais essa

missão,  que já  cumpriu no  passado,  mas agora,  como novo Prefeito  de  Pará  de

Minas.  Receba  meu  abraço,  um  abraço  amigo,  do  meu  partido,  dos  nossos

companheiros, de todos que aqui estão. Quero dizer que foi um privilégio, um prazer

conviver, durante 18 anos, com um grande Deputado, um grande parlamentar, que é

o Deputado Antônio Júlio. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Perrella - Caro amigo e ex-Presidente desta Casa, que ainda

continua sendo Presidente de todos nós, Deputado Antônio Júlio,  não poderia me

furtar  a fazer  aqui  essa breve,  pequena e singela homenagem, mas que vem do

coração. Antônio Júlio, você, assim como disseram outros nossos colegas, inspirou

vários de nós, e não foi diferente comigo. Já o conhecia antes de entrar nesta Casa

Legislativa e já o admirava por suas qualidades, mas, acima de tudo, por ser essa

pessoa tranquila e serena que, quando acredita, defende uma causa com unhas e

dentes  e  com  uma  coerência  que  ninguém  tem.  Deputado  Antônio  Júlio,  tenha

certeza de que V. Exa. me inspirou. Sinto apenas um grande pesar por ter estado

somente  dois  anos  ao  seu  lado,  tempo  esse  passado  também  na  Comissão  de

Constituição e Justiça.  Deputado Antônio Júlio,  os  ensinamentos passados por  V.

Exa.  a  nós,  durante  todo  esse  período  em  que  esteve  no  Legislativo,  também

inspiraram outros grandes políticos. Nossa Casa perde, mas a cidade de Pará de
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Minas, pela qual tenho grande apreço, pois passei grande parte de minha infância lá,

ganhará muito com a experiência de V. Exa. Sua bandeira, como gestor público, já é

reconhecida  no  Parlamento,  ao  defender  as  questões  tributárias  nas  comissões.

Tenho certeza de que V. Exa. levará essa experiência novamente e, mais uma vez,

fará um grande trabalho por Pará de Minas, assim como já fez. Fica aqui  o meu

grande abraço. Saiba que tem um fã nesta Assembleia Legislativa. Trago também o

abraço do seu amigo Senador Zezé Perella, que tem grande apreço por V. Exa. A

cidade  de  Pará  de  Minas  ganhou muito,  e  fica  aqui  o  nosso sentimento  não  de

despedida, mas de saudade.  Tenho certeza de que V.  Exa. aqui  voltará para nos

brindar com seus ensinamentos. O meu grande abraço. Vai com Deus!

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Deputado  Antônio  Júlio,  também  quero  me

despedir  de V.  Exa. dizendo-lhe que, nesses dois  anos, aprendi muito com a sua

experiência, com a sua capacidade de análise, além da sua paciência com quem

estava chegando e sentindo o ímpeto de participar. Fiquei muito impressionado com a

sua capacidade e a sua simplicidade. Naquele episódio em que intermediamos uma

negociação entre o governo do Estado e os trabalhadores em educação, lembro-me

de que V. Exa. procurou o Governador para que ele acenasse com a possibilidade de

entendimentos. Foi V. Exa. que procurou o governo do Estado e o sensibilizou para a

abertura de negociações. E aí aprendi um pouco mais sobre como se resolver um

impasse.  Não  conseguimos  nosso  intento  na  sua  integralidade,  mas  pelo  menos

propiciamos  condições  de  negociação  da  categoria  em  greve  com  o  governo.

Tentamos,  de  todas  as  formas,  chegar  a  um  consenso  e  conseguimos  o

encerramento da greve a partir da possibilidade do entendimento, que acabou não

acontecendo  da  forma  como  gostaríamos.  Quero  dizer-lhe  que,  de  certa  forma,

fizemos o caminho inverso. Eu era Prefeito na minha querida Alfenas, deixei o meu

segundo mandato a fim de vir para esta Casa. V. Exa. está deixando este mandato

para assumir responsabilidades importantíssimas em Pará de Minas. Pará de Minas

fez  uma  escolha  mais  que  inteligente,  porque  o  senhor  tem  condições  de  ser

referência para os novos Prefeitos. Sei das dificuldades que os Prefeitos enfrentarão.

O  povo  terá  de  ter  muita  paciência,  porque  há  falta  de  recursos  etc.  Haverá

necessidade de alguém que lidere  os  Prefeitos  na  busca do pacto  federativo,  do
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cumprimento por parte dos governos estadual e federal do seu papel em relação aos

Municípios. O senhor será um baluarte, um dos líderes do movimento municipalista

no nosso Estado. Fica aqui o meu abraço. O senhor aqui será sempre bem-vindo.

O Deputado Hely Tarqüínio - Meu caro Antônio Júlio, amigo, chegamos aqui em

1991, quando esta Assembleia foi renovada em mais de 50%. V. Exa. vinha de seis

anos de mandato na Prefeitura,  experiente,  o que nos engrandeceu muito. Desde

aquele primeiro momento, mostrou-se um líder. Faço minhas as palavras de todos os

companheiros que me antecederam. Sei que seu currículo é bastante rico, mas aqui,

no Poder Legislativo, foi se revelando esse grande Deputado que é. Um parlamentar

que passou pela maioria dos cargos e depois chegou à Presidência da Casa. Como

Presidente, viveu períodos difíceis, momentos de dificuldades com a imprensa e com

os outros Poderes, mas sempre com a cabeça iluminada, com a ponderação que lhe

é  peculiar.  Incisivo  na  hora  certa,  mas  prudente.  Soube  conduzir  esta  Casa  de

maneira exemplar. Posso afirmar, sem medo de errar, que sou uma das testemunhas

da sua trajetória. V. Exa. foi  mostrando seu valor cada vez mais, valorizando este

Poder Legislativo, que é o mais vulnerável, mas, por outro lado, o mais importante

dos três Poderes. V.  Exa. sempre teve o tempero suficiente para levar esta Casa

Legislativa  aonde ela chegou hoje.  Temos certeza de que Minas Gerais  lhe deve

bastante. V. Exa. nos engrandeceu muito, e agora ficamos pesarosos com sua partida

para Pará de Minas. Mas talvez o povo de lá precise mais da sua presença nessa

hora. Atendendo à sua vocação de servir às pessoas com a experiência que lhe é

peculiar, V. Exa. poderá iniciar um movimento municipalista, como dito anteriormente

pelo  Pompílio.  V.  Exa.  conhece  as  três  esferas  de  Poder  como  ninguém.  Tem

conhecimento  do  Executivo,  foi  um  grande  Deputado.  Passou  pela  Oposição  e

também  pela  Situação  nesta  Casa.  Conhece  -  gosto  sempre  de  dizer  isso  -  a

dialética, em que busca todas as variáveis para encontrar o equilíbrio. Equilíbrio que

V.  Exa.  sempre  manifestou  nesta Casa,  na hora  certa,  mostrando ao governo os

possíveis  passos  que  poderiam  não  dar  certo  e,  ao  mesmo  tempo,  sendo

convergente quando necessário, tendo a compreensão da lei, sem pensar de forma,

vamos dizer, egoística ou marcada por um partidarismo muito forte, radical. V. Exa.

nunca fez isso. Sempre foi um denodado servidor, um membro militante, atuante no
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seu PMDB querido. Estamos certos de que, estando no PMDB, jamais haverá aquela

posição  radical,  que  muitas  vezes  prejudica  o  Parlamento.  Precisamos  entender,

como V. Exa. sempre fez nesta Casa, que o Parlamento comporta posições diferentes

no campo das ideias, da discussão. Mas temos de compreender também que o povo

precisa do Parlamento com esse espírito convergente, cujo exemplo V. Exa. deu aqui.

Podemos  absorver  sua  postura,  sempre  no  sentido  de  construir  uma  sociedade

melhor, tendo como bússola a Constituição, que V. Exa. respeita como bacharel e

também como Deputado, tendo em mente que as normas constitucionais e ordinárias

são as regras de ouro que devemos obedecer, para construir, quem sabe, um Estado

mais justo, mais equilibrado, com mais justiça social. V. Exa. nunca esteve distante

dessa linha da construção da justiça social,  o  que certamente se repetirá na sua

encantada Pará de Minas, que o move, que o atrai, sempre com o objetivo de fazer

seu povo mais feliz. Quero deixar um grande abraço, um abraço fraternal a você e à

sua família, pedir muita saúde para você a fim de que possa realizar um mandato

consistente, criativo, cujo resultado seja a justiça social, que faça o povo, quem sabe,

mais feliz. Que Deus o abençoe. Muito obrigado.

O Deputado Neider Moreira - Prezado Deputado Antônio Júlio, tive o privilégio de

estar aqui como seu companheiro no Parlamento mineiro nesses últimos 10 anos e

quero realçar três características, três virtudes fundamentais que pude observar na

sua pessoa durante todos esses anos. Primeiro, desde o seu primeiro mandato como

Prefeito na nossa Pará de Minas, vizinha da minha Itaúna, V. Exa. sempre teve a

capacidade  de  se  reciclar,  de  acompanhar  a  evolução  da  vida  pública  e  da

administração  pública  e,  seguramente,  todo  esse  conhecimento  acumulado  será

fundamental para que faça um excepcional mandato à frente da Prefeitura de Pará de

Minas. A segunda virtude que vejo muito realçada na sua atuação é a sinceridade.

Que bom seria se tivéssemos mais políticos com a sinceridade de V. Exa., o mundo

político  seria  bem  melhor,  poderíamos  avançar  muito  mais  em  determinadas

questões. Essa sinceridade para expressar o seu ponto de vista em determinadas

situações sempre se mostrou altamente positiva para a construção do diálogo. E a

terceira virtude fundamental  que vejo na pessoa de V.  Exa. é a serenidade para,

depois de expressar a sua sinceridade, trabalhar no âmbito do parlamento em busca
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da construção de um consenso sobre aquilo em que é possível avançar, dentro dos

vários pontos de vista colocados pelos parlamentares. Tenho absoluta certeza de que

isso será extremamente importante para a administração de Pará de Minas. V. Exa.

levará uma experiência acumulada, um conhecimento vasto da administração pública

para colocar o interesse pará-minense à frente de qualquer questão. Desejo-lhe muito

sucesso; que V. Exa. tenha um excelente mandato. Gostaria de continuar privando da

sua amizade. Muito sucesso.

O Deputado André Quintão - Deputado Antônio Júlio, quero cumprimentá-lo pelo

novo  desafio  que  se  avizinha.  Eu,  como  os  outros  Deputados  que  aqui  se

manifestaram, carrego um sentimento de perda. A Assembleia perde um dos seus

melhores quadros. Também quero destacar duas características de V. Exa. que me

chamaram a atenção desde que aqui entrei. V. Exa. já ocupou o posto mais alto da

Assembleia, já foi da Situação, da Oposição, da Liderança, mas nunca foi arrogante,

sempre tratou  todos os Deputados e  Deputadas como iguais  e desenvolveu uma

característica: o conteúdo que V. Exa. defendia se tornou referência para a formação

de opinião aqui dentro. Além de uma característica pessoal, um convívio agradável, V.

Exa.  também  apresentou  sempre  um  conteúdo  muito  relevante,  V.  Exa.  é  um

formador  de  opinião.  Também  me chamava  muita  atenção  quando  subia  a  esta

tribuna ou fazia um pronunciamento em uma reunião de comissão. Muitos Deputados

- posso falar  por mim -  escutavam-no atentamente, porque dali  sempre saía uma

análise  fundamentada.  Todas  as  intervenções  de  V.  Exa.  tinham  um  fundamento

técnico, político e experiente. Queria destacar isso porque a Assembleia Legislativa

por  um  lado  perde,  mas,  como  disseram  aqui  outros  Deputados,  o  movimento

municipalista em Minas ganha. V. Exa. poderá contribuir muito, além das suas tarefas

à frente da Prefeitura de Pará de Minas. V. Exa. poderá dinamizar e politizar, no bom

sentido, autonomizar esse movimento municipalista, que não poderá ser do partido

“A”, do Governador ou de um Prefeito, mas um movimento em defesa dos Municípios,

e não de bandeiras partidárias contra ou a favor de alguém. V. Exa. terá um papel

importante  e  as  portas  desta  Casa  abertas  para  nos  ajudar  a  compreender  e  a

trabalhar  de  mãos dadas com os Municípios  de Minas Gerais.  Que Deus ilumine

muito esse seu novo desafio. V. Exa. merece de nós todo o nosso respeito. Parabéns.
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O Deputado Ulysses Gomes - Deputado Antônio Júlio, muitas palavras foram ditas

e não vou ficar repetindo-as, porque mais Deputados querem falar. Mas não poderia

deixar de, não só em meu nome, como no de toda a bancada, desejar-lhe muito

sucesso e  que,  de  fato,  o  seu trabalho  à  frente  da  Prefeitura  tenha  êxito.  Tenha

certeza de que pode contar com o nosso trabalho nesta Casa. De forma particular,

Deputado Antônio  Júlio,  quero  agradecer-lhe  a  oportunidade desse convívio.  Aqui

estou em meu primeiro mandato e, nesses dois anos, iniciei o meu mandato com V.

Exa. liderando o trabalho da Minoria junto com o nosso bloco. Quero registrar como

isso foi importante. O seu trabalho, o seu perfil e o seu conhecimento me ajudaram

demais a crescer, a aprender, especialmente em seu trabalho à frente da Comissão

de Fiscalização Financeira, quando pude conhecer um pouco mais de seu trabalho. O

Deputado Antônio Júlio, com sua competência, com sua profundidade e capacidade

de enxergar à frente, sempre buscou fazer que o governo compreendesse o papel da

Oposição,  o papel  de  diálogo,  o  que fará parte,  com certeza,  da minha trajetória

política nesta Casa. Mais do que desejar sucesso a V. Exa., quero agradecer-lhe a

oportunidade do convívio. Pode ter certeza de que esta fala é sincera, de que aprendi

muito,  de  que  o  seu  perfil  competente,  dinâmico  e  de  diálogo,  de  um  excelente

articulador  foram,  para  mim,  oportunidade  de  grande  experiência.  Deixo  aqui  o

registro e o agradecimento com desejo de muito sucesso à frente da Prefeitura de

Pará de Minas. Um grande abraço, Deputado e amigo Antônio Júlio.

A Deputada Liza  Prado -  Querido  Presidente  em exercício,  meu querido  amigo

Antônio Júlio, Presidente Dinis Pinheiro, esse baluarte da democracia, que tem feito

desta Casa, juntamente com meus colegas, uma Casa que tem a força da população,

que se reconhece nela, em que há pessoas que defendem seus ideais realmente, os

ideais  do  povo mais  carente,  para  que tenhamos  um Estado  que  se  desenvolva

levando em conta a sustentabilidade e principalmente as pessoas que mais precisam.

Tenho muita honra em ser colega de todos vocês. Hoje quero deixar o meu abraço ao

nobre Prefeito de Pará de Minas, nosso Deputado por seis mandatos. Não conheço

nenhum de nós que tenha passado por aqui e que tenha alguma inimizade, que não

goste do Deputado ou que não se sinta bem na sua presença. Ele é um colega que

fez amigos nos seus seis mandatos. E para seis mandatos, é preciso ser bom de
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trabalho. A cidade reconheceu um Prefeito que realmente está preparado para dirigir

a cidade, pois entende de gestão pública; sabe como deve conduzir uma cidade de

acordo com os princípios da legalidade e da impessoalidade; sabe que realmente

será eficiente e que é necessário que uma cidade tenha uma gestão eficiente. Para

isso, é primordial que tenha conhecimento, informação e disposição para o trabalho.

Sei que V. Exa. reúne todas essas qualidades, conhece a realidade de um orçamento

e da administração de uma gestão; sabe como deve conduzir o processo legislativo;

sabe como deve conduzir o Executivo; sabe conversar e articular. Portanto, a cidade

ganha, e não só a cidade, mas todo o Estado ganha. Quando temos bons gestores,

Deputado Bosco, percebemos que o Estado ganha. Envergonha-nos perceber algum

Prefeito  que  não  tem  condições  de  conduzir  seu  Município,  que  não  tem

conhecimento da lei orgânica, que não tem conhecimento da Lei de Responsabilidade

Fiscal, que não sabe como a qualidade do serviço deve ser prestada. O Deputado

reúne todas as qualidades necessárias para ser um bom Prefeito. Fiquei pouco tempo

como Deputada ao seu lado, Deputado Antônio Júlio, e aprendi a respeitá-lo. Com

certeza, terei o seu apoio na reeleição para Deputada Estadual, pois V. Exa. é muito

democrático. Espero que Deus ilumine a sua gestão em Pará de Minas. Deixo um

grande abraço para os novos Prefeitos, para as novas Prefeitas, para os Vereadores

e  para  as  Vereadoras.  Ontem,  em  Uberlândia,  o  Prefeito  Gilmar  Machado  foi

diplomado. Tenho certeza de que será um excelente Prefeito. Ele saiu desta Casa, foi

Deputado e muito amigo do Deputado Antônio Júlio.  Vários  Prefeitos  estão muito

capacitados.  Tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  fará  com  eles,  nas  associações  que

envolvem Prefeitos e Prefeitas, um trabalho conjunto, para haver mais recursos para

a  saúde  e  conseguirmos  pegar  as  assinaturas.  Sei  que  V.  Exa.  defenderá  os

Municípios, e não só a sua cidade, porque V. Exa. é um homem à frente de seu

tempo  e  pensa  de forma coletiva.  Por  isso  V.  Exa.  pensa na população,  no  seu

Estado e no seu País. Onde houver uma injustiça, o Deputado Antônio Júlio estará

combatendo-a com firmeza e, agora, ajudando o servidor a acreditar novamente na

administração. Pedimos que Deus o abençoe e lhe dê muita saúde. Conte com esta

colega de trabalho para que Pará de Minas e o Estado possam se desenvolver.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, sempre Presidente Deputado Antônio Júlio, que
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nos honra neste Plenário,  na manhã de hoje,  conduzindo os trabalhos; meu caro

Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que,  de  forma  competente  e  brilhante,  tem

conduzido sobremaneira os destinos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  também nos orgulhando e nos honrando muito  com seus trabalhos,  peço

licença para saudar o Dr. Renato Jardim, MM. Juiz de Direito, por meio do qual saúdo

todos  os  integrantes  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais.  Agradeço  a  sua

presença.  Em rápidas  palavras,  Deputado Antônio  Júlio,  quero  dizer  que,  mesmo

estando  em  nosso  primeiro  mandato  como  Deputado  Estadual,  conhecemos,  há

muitos  anos,  o  trabalho de  V.  Exa.  Como Vereador  da minha cidade de Araxá e

sempre atuante na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, era muito comum,

nas nossas andanças, nos nossos contatos com os Prefeitos e com os Vereadores,

ouvir falar do Deputado Antônio Júlio; ouvir dizer de uma obra, de algum recurso que

chegou àquela região por meio da ação e do trabalho empreendedor do Deputado

Antônio Júlio. Portanto, é muito bom ver que V. Exa. não restringiu o seu trabalho,

durante  seis  mandatos,  tão  somente  ao  Centro-Oeste  mineiro  e  à  região

metropolitana, mas também ao Triângulo Mineiro, ao Alto Paranaíba e a toda a Minas

Gerais. Costumo dizer sempre, Deputado Antônio Júlio, que a vida política, a carreira

política é uma construção constante. E posso afirmar, com toda a tranquilidade, que

V. Exa. é um obreiro da política do bem em Minas Gerais, que, portanto, tem muito a

lhe  agradecer  por  sua  atuação  frente  à  Assembleia  Legislativa,  honrando  e

defendendo o interesse dos mineiros  e  das mineiras.  Ficam aqui,  portanto,  meus

cumprimentos e também os do nosso partido,  o PTdoB,  que foi  parceiro em sua

eleição em Pará de Minas. Queremos ainda dizer que, de parabéns, está também

essa cidade, por ser a terceira maior do colar da região metropolitana, com quase 100

mil habitantes, pois será conduzida da melhor maneira, por meio de suas mãos, de

seu comando e de sua equipe. Parabéns! Sucesso! Que Deus o ilumine e a toda a

querida Pará de Minas! Parabéns!

O  Deputado  Zé  Maia  -  Caro  Deputado  Antônio  Júlio,  quero  aproveitar  o

encerramento dos trabalhos para cumprimentar  o nosso Presidente Dinis  Pinheiro

pela reeleição e pela condução serena e equilibrada deste Parlamento, que encerra o

ano com a missão cumprida, com o debate amplo de várias proposições aprovadas.
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Quero agradecer a V. Exa. o apoio às Comissões e, sobretudo, a aproximação desta

Casa  com  a  população  de  Minas,  que  marcou  este  ano  e  o  passado,  dando

oportunidade de discussão. Principalmente às pessoas menos favorecidas, V. Exa.

procurou dar o amparo necessário deste Parlamento. Igualmente, quero dar as boas-

vindas  ao  Deputado  Cabo  Júlio,  que  chega  a  esta  Casa  com  a  experiência  de

mandato  no  Congresso  Nacional  e  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.

Certamente, será mais um grande companheiro a ajudar nos trabalhos desta Casa.

Finalmente, meu caro amigo Antônio Júlio, tive o privilégio e a alegria de, nestes 22

anos em que atuou nesta Casa,  estar a seu lado,  por  10 anos,  na Comissão de

Segurança Pública, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e neste

Plenário.  É importante destacar o aprendizado que todos nós tivemos com o seu

trabalho. V. Exa foi Presidente desta Casa e nos chamam a atenção, neste momento

em que caminha para comandar os destinos de Pará de Minas, as suas intervenções

nas  Comissões  e  neste  Plenário.  O  que  parecia,  muitas  vezes,  ser  apenas  um

discurso de Oposição era, na verdade, posições muito firmes, que V. Exa. sempre

soube defender com altivez. Sobretudo, V. Exa. demonstrou um grande conhecimento

das  matérias  que tramitam na Casa -  aliás,  é um estudioso das  ações  que aqui

tramitam. De todas essas ações, Deputado Antônio Júlio, chamou-me a atenção um

fato de que, talvez, V. Exa. nem se lembre, na visita que fizemos a Pará de Minas,

quando  ainda  éramos  integrantes  da  Comissão  de  Segurança  Pública.  Pude  ali

participar do momento de inauguração de um prédio onde é a cadeia pública. V. Exa.,

como  sempre,  defendeu  com  grande  convicção  e  firmeza  a  construção  de  uma

penitenciária  na  cidade  e  foi  fustigado,  criticado,  crucificado,  atacado  por  essa

decisão  absolutamente  correta.  Naquela  época,  tive  a  oportunidade  de  ir  até  a

penitenciária e constatar que ela era fora da cidade e que havia alta segurança. E foi

desativada uma cadeia pública no centro da cidade. Este, sim, era um grande perigo

para Pará de Minas. V. Exa., com toda a bravura e serenidade e, como bem disse

aqui o Deputado André Quintão, sem ser arrogante e de forma humilde, defendeu sua

posição.  Mais  uma vez,  V.  Exa.  estava  coberto  de  razão.  Tanto  isso  é  verdade,

Deputado Antônio Júlio, que o povo reconheceu e o elegeu Prefeito. Parabéns por

tudo que V. Exa. fez por esta Casa, pelos mineiros. Parabéns pelo ensinamento que
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trouxe  a  todos  nós  aqui.  Há  o  lado  ruim  de  perdermos  sua  convivência  neste

Parlamento, mas é bom saber que toda a sua experiência estará a serviço do povo de

Pará de Minas. Parabéns! Conte conosco neste Parlamento, nesta Casa em que V.

Exa. só soube construir pontes e amigos. Saiba que todos estaremos aqui torcendo

por V. Exa. Parabéns a V. Exa. e a Pará de Minas, que soube escolher o melhor para

comandar os destinos daquela terra. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Deputado e Presidente em exercício Antônio Júlio,

nós  enxergamos  com  muita  simpatia  e  ajudamos  a  aplaudir  o  gesto  do  nosso

Presidente Dinis Pinheiro, para transferir a V. Exa., com muita justiça, a Presidência

neste  momento,  recordando os  tempos  em  que V.  Exa.  foi  daqui  Presidente.  Na

época  eu  era  Prefeito  e  não  pude  usufruir  desse  exercício  de  construção  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  mas estamos aqui  assistindo a inúmeros

debates e a vários apartes que recordam a história de V. Exa. nesta Casa. Apartes de

colegas de todos os partidos,  inclusive com o privilégio de termos a presença de

alguns Desembargadores representando o Tribunal de Justiça e, com certeza, em

silêncio  eloquente,  aplaudindo  tudo  o  que  foi  dito  a  seu  respeito.  Então,  não

poderíamos  nos  omitir.  Estamos,  inclusive,  acompanhando  as  ponderações  de V.

Exa. para que se encerrem esses apartes. V. Exa. não queria estar aqui agora, foi

trazido quase que na marra pelo Deputado Dinis Pinheiro - testemunhamos isso -, em

razão da sua simplicidade e da sua humildade. A simplicidade e a humildade sempre

acompanham os grandes, como estão acompanhando V. Exa. Quero apenas dizer-

lhe, Deputado Antônio Júlio,  que o exercício do poder - todos somos testemunhas

disso, inclusive o próprio Tribunal de Justiça - é um viajar permanente entre o planalto

e a planície. E V. Exa., no exercício do poder, inclusive como Presidente, fez essas

viagens entre o planalto e a planície. Não estou falando de viagens físicas nem de

materiais;  estou falando de um plano espiritual.  No exercício do poder,  sempre há

altos e baixos. V. Exa. os teve como Prefeito por duas vezes, como Presidente da

Assembleia Legislativa, e vai tê-los no futuro como novo Prefeito do grande Município

mineiro de Pará de Minas. Queremos agradecer a V. Exa por tudo que foi nesta Casa

e,  ao  mesmo tempo,  pelo  seu  companheirismo  na  Comissão  Especial  da  Dívida

Pública de Minas Gerais, de que V. Exa. foi Vice-Presidente. Que serviço pudemos
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prestar juntos a este Estado, na Comissão da Dívida Pública de nosso Estado, e que

hoje está grassando pelo país inteiro! Vimos aqui para dar mais esse testemunho do

seu  trabalho  permanente,  e  encerro  minhas  palavras  dizendo  que  o  governo  do

Estado de Minas Gerais, do qual tenho a honra de ser Líder nesta Casa, não podia

silenciar-se neste momento importante. O governo agradece também a V. Exa. todos

os trabalhos construtivos que fez, sempre com o espírito - que, aliás, V. Exa. não

resume apenas  em  palavras,  mas  também  exercita  -  de  que  sempre  temos  que

trabalhar  visando  ao  Estado,  por  questões  de  Estado,  e  não  simplesmente  por

questões de governo. Muito obrigado e felicidades para V. Exa.

O Deputado Célio Moreira - Presidente Antônio Júlio, nosso Deputado, não poderia

aqui também deixar de agradecer-lhe a convivência no Parlamento, o que, com toda

a certeza,  foi  um aprendizado.  Quero  desejar  a  V.  Exa.  sucesso,  agradecendo a

amizade e o sucesso que V. Exa. apresentou nesta Casa. Peço a Deus que te dê

muita sabedoria e discernimento para que possa administrar com muita equidade o

Município de Pará de Minas. Sucesso e obrigado pela amizade.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.  -  Colega Antônio Júlio,  companheiro Antônio

Júlio,  irmão  Antônio  Júlio,  pai  para  muitos  Antônio  Júlio:  esta  Casa  e  esses

Deputados já falaram sobre a competência do Deputado Antônio Júlio. Competência

de resolver  para  o  governo,  quando o  governo achava que  estava tudo certo.  O

Deputado tinha a capacidade de chegar perto do Governador e dizer que era dessa,

dessa  e  dessa  maneira.  Um  Deputado  que  soube  conduzir  as  questões  nos

momentos mais difíceis desta Casa e chamar para ele a responsabilidade. Dos 77

Deputados, era o Deputado Antônio Júlio que buscava para ele a responsabilidade.

Ele dizia que era o responsável por isto ou por aquilo. O Deputado Antônio Júlio foi o

paizão de muitos que por aqui passaram. Aliás, tenho a certeza de que aqueles que

estão me assistindo agora pela TV Assembleia, que criei há 16 anos, estão pensando

que o Alencarzinho tinha mesmo que dizer isso. O Alencarzinho tem de lembrar que,

quando grandes companheiros  aqui  passaram em razão de um mandato, V.  Exa.

soube acolher todos com um guarda-chuva. Por isso digo que V. Exa. foi um paizão

para esta Casa.  Ou melhor,  V.  Exa.  foi  sempre um amigo na dificuldade por que

passamos  muitos  de  nós.  V.  Exa.  chegava,  olhava-nos  nos  olhos  e  dizia  como
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deveríamos fazer. V. Exa. sempre foi o ombro amigo de cada um aqui, dos que ainda

estão aqui  e dos que por  aqui  já  passaram. Antônio Júlio  vai  deixar  saudade no

Parlamento,  e Pará de Minas vai  ganhar  muito.  V.  Exa.  terá 77 Deputados nesta

Casa,  e  Pará  de  Minas,  um Prefeito  que tem os  votos  de  Pará  de  Minas  e  um

Deputado que tem os votos de todos desta Casa. O Deputado Inácio Franco não se

encontra presente, mas também é um Deputado de Pará de Minas. No que depender

de V. Exa., sabemos que terá sempre os braços abertos para o que for melhor para a

cidade de Pará de Minas, que também vai ganhar muito porque ganhou um Prefeito

experiente, companheiro e que vai conseguir aglutinar vários Presidentes e Prefeitos

de outras cidades. Fica aqui a minha mensagem de boa sorte e de bom futuro como

Prefeito.  As  portas  sempre  estarão  abertas  para  V.  Exa.  nesta  Casa.  Que  Deus

proteja o colega, o companheiro, o irmão, o paizão e o amigo Antônio Júlio. Que Deus

proteja todo o povo de Pará de Minas, V.  Exa. e toda a sua família!  Que V. Exa.

continue sendo o que foi e fazendo pelo povo de Pará de Minas o que sempre fez!

Podem ter a certeza de que, quando a situação apertar, nós vamos pegar o telefone e

pedir ajuda ao Tonho. Parabéns e obrigado!

A Deputada Luzia Ferreira - Gostaria de desejar boa sorte a V. Exa. O poder das

cidades, o poder local é a administração mais importante para o cidadão, porque é no

espaço territorial  das cidades que temos  a possibilidade de exercer  a  verdadeira

cidadania, no atendimento à saúde e à educação, na urbanização e no usufruto das

políticas  sociais  urbanas.  Isso  se  dá  no  espaço  do  Município.  Tenho  a  certeza,

Deputado Antônio Júlio, de que a sua experiência como Prefeito, Presidente desta

Casa, Deputado por vários mandatos, pessoa sempre aberta ao diálogo e com bom-

senso para analisar o contraditório de opiniões, será muito útil no exercício do seu

segundo mandato como Prefeito de Pará de Minas. Torço pelo seu sucesso, porque o

seu sucesso e o sucesso da sua administração com certeza será importante para

melhorar a qualidade de vida dos 100 mil  pará-minenses. Também sou da região

Centro-Oeste, de Perdigão, que está na mesma situação geográfica da sua cidade, e

sei que o Centro-Oeste é uma região importante para Minas Gerais. Quero, então,

desejar-lhe sucesso. Sei também do seu desafio ao enfrentar um momento em que

há dificuldade de recursos para financiamento das políticas municipais, tema que esta
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Casa muito  debate.  Existe  uma concentração  de  recursos  na  União,  enquanto  a

execução das  políticas  fica  com os Municípios.  Em vários  momentos,  recebemos

Prefeitos que nos falam sobre a questão, contudo, acho que sua habilidade e sua

experiência ajudarão V. Exa. a driblar esses problemas que surgirão no dia a dia.

Desejo-lhe sucesso. De vez em quando venha a esta Casa para nos visitar a fim de

que não sejamos privados da sua convivência tão prazerosa e tão respeitosa com

todos no Plenário.  Espero também que V.  Exa.  nos convide  -  e  já  disse isso ao

Deputado Carlin Moura - a tomar um cafezinho no seu gabinete. Boa sorte.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Antônio Júlio, quero parabenizá-lo pelo

seu brilhante trabalho na Assembleia e, sobretudo, no acompanhamento da questão

de finanças e orçamento. Com certeza, estamos tristes por perdê-lo,  mas alegres

porque  V.  Exa.  estará  em  Pará  de  Minas  representando  bem  aquele  povo  e

construindo  uma  sociedade  mais  justa  e  fraterna.  Agradeço  ao  Deputado  Dinis

Pinheiro, nosso Presidente, a atenção que tem dado à bancada feminina e desejo a

todos e a todas desta Casa, aos Deputados, às Deputadas e aos assessores, desde

agora, um Natal repleto de muitas bênçãos e de muita justiça e paz. Obrigada.

O Sr. Presidente - Também farei meus agradecimentos. Aliás, quero agradecer ao

Presidente Deputado Dinis Pinheiro, que, por sugestão do nosso colega Deputado

Vanderlei Miranda, me colocou aqui para presidir, como Deputado, a última reunião.

Já  presidi  esta  Casa  em  momentos  conturbados,  em  momentos  de  dificuldades.

Sempre que tenho oportunidade, digo ao Deputado Dinis Pinheiro que só sabe o que

é ser Presidente desta Casa quem já se sentou nesta cadeira. Às vezes, no silêncio

da tarde ou da noite, ficamos sabendo do sofrimento e das dificuldades que temos ao

administrar o Poder Legislativo. São 77 lideranças das mais diversas condições que

dependem de você e das suas ações. Acima de tudo, há ainda a questão do Poder.

Exercer a Presidência do Poder custa caro. Ela é de difícil  entendimento, pois, às

vezes, Presidente não tem condições de externar nem compartilhar alguns assuntos

com  alguns  amigos  e  parlamentares,  tendo  que  assumir  todo  esse  papel

praticamente sozinho.

Então, a Presidência é um cargo que me ensinou muito, e lhe agradeço, Deputado

Dinis Pinheiro, a oportunidade que me deu. Para mim, isso é histórico. Não queria
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nem fazer um pronunciamento de despedida porque não sei se estou me despedindo.

Passei  por  esta  Casa,  e  muitas  pessoas estão  me chamando de professor.  Pelo

contrário, fui aluno de todos os 76 Deputados. Aprendi com cada um como faz, como

define, os erros e os acertos. Estou levando para Pará de Minas uma possibilidade de

compartilhar  -  e  tenho  a  certeza  de  que  farei  uma  boa  administração  -  com  a

Assembleia  Legislativa.  Sempre  direi  isso.  Já  estou  fazendo  uma  reforma

administrativa baseada na que o governo do Aécio fez. Eu era contra a lei delegada

feita para ajudar o governo a se organizar, fiz, baseado no que foi acertado, tirando os

erros  que o  governo cometeu.  Cansei  de  dizer  que isso  estava errado.  Aliás,  na

semana que passou despercebida, fizemos vários consertos na questão de pessoal

e, principalmente, na administrativa.

Então, levo esse legado, levo a experiência do que deu certo, do que deu errado,

do  que pode  ser  feito  para  você não  ficar  perdendo tempo com  coisas  inócuas.

Ontem, conversando com o rapaz que será meu Secretário - ele é funcionário do

governo -, veio a mesma história: isso aqui não funciona. Mostrei a ele por que não

funciona. Disse que não faria porque sabia que não funcionaria. A Assembleia me deu

oportunidade de ver o que funciona e o que não funciona. Vou errar? Muito, porque

vou fazer. Tomo decisão, e quem toma decisão, quem faz, erra muito, mas o erro não

é o maior pecado. A omissão e a submissão são o maior pecado. Fui um Deputado

que passou por  esta  Casa e  tenho a  certeza  de que  tenho  uma história  comigo

mesmo.  Tive  meu  gabinete  incendiado  criminosamente.  Muitos  Deputados,

principalmente os mais novos, não sabem disso. Foi na época do Deputado Romeu

Queiroz,  na  CPI  das  carteiras.  O  meu  gabinete  foi  totalmente  destruído  por  um

incêndio criminoso.

A Assembleia achou melhor segurar. Eu não poderia fazer estardalhaço. Fui o único

Deputado  que  teve  uma certidão  falsa  emitida  pela  Secretaria  de  Fazenda,  para

tentar me incriminar em um assunto que não era meu. Agradeço ao Deputado Alberto

Pinto Coelho, hoje Vice-Governador, que foi solidário comigo. Eu também não quis

fazer estardalhaço. Fiquei com essa arma na mão, porque era uma certidão falsa,

uma certidão emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda como um dos maiores

devedores  de  ICMS  do  Estado  de  Minas  Gerais.  E  eu  não  tinha  nada  com  o
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problema.

Então,  tenho  história.  Relativamente  à  CPI  da  Mina  de  Capão Xavier,  nós  nos

arrancamos  daqui  e  fomos  atrás  de  um  falsário  que  deu  um  documento  para  a

Copasa,  que  o  governo  do  Estado  aceitou.  Eu,  o  Adalclever  e  o  Gilberto  nos

arrancamos daqui e fomos à Espanha, atrás do especialista. Então, isso faz parte de

uma história política da maior importância. Há ainda o que passei aqui na época da

crise dos salários, quando a imprensa foi maldosa com a Assembleia Legislativa e

não nos deixava fazer nossas ponderações, nossas discussões.

Deputado Alencar,  V.  Exa,  que defende o  Parlamento  como eu,  durante  aquela

crise, a imprensa falava do nosso Iplemg, da aposentadoria dos Deputados. Dizia que

Deputado ficava aqui oito anos e se aposentava com salário integral. Enquanto não

levei a certidão e mostrei toda a folha de pagamento, eles não pararam de falar e de

amolar, porque falavam mentira e não nos davam oportunidade de mostrar a verdade.

A Assembleia  Legislativa  é  a  Casa  mais  transparente  dos  Três  Poderes.  Aqui  o

Deputado  entra,  o  funcionário  entra,  qualquer  um  entra  pela  porta  e  não  é

identificado. Não há a burocracia existente nos outros Poderes, como no Tribunal de

Contas, no próprio Tribunal de Justiça e no Ministério Público, onde você tem de se

identificar  para  entrar.  Aqui,  não.  Aqui,  qualquer  cidadão  entra,  conversa  com  o

Deputado, tem acesso às galerias para participar das reuniões. Então, somos um

Poder  importante  no  regime  democrático.  A  sustentação  da  democracia  é  este

Parlamento. Por isso às vezes eu ficava um pouco nervoso, às vezes até com os

funcionários  da  Casa,  com  a  assessoria,  porque  eu  fazia  aquilo  em  defesa  do

Parlamento. Acho que o Parlamento tem um papel importantíssimo em tudo o que

acontece no Estado - de bom e às vezes de errado também. Acho importantíssima a

participação  mais  efetiva  dos  Deputados  em  alguns  assuntos  e  a  retomada  de

discussões para tomar decisões.

Agora vejo o porquê de ser Prefeito. Parece-me uma missão. Às vezes, tem uma

coisa me amolando, falo e fica uma coisa na minha cabeça. Desde o dia em que

assumi a candidatura a Prefeito de Pará de Minas, senti-me outro, senti-me mais

leve. Parece que eu carregava um peso para voltar para Pará de Minas. Pensei muito

e estou indo com a convicção de que farei um grande governo. E sempre agradecerei
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a todos vocês, que foram meus professores; aos Deputados com quem convivi nestes

22 anos; e aos Deputados eleitos na recente eleição. Agradeço a experiência de cada

um, a vivência de cada um, a forma de pensar de cada um. Tudo isso me ensinou

muito, porque, na verdade, não sabemos de nada. Há a cada dia, um aprendizado; a

cada dia aprendemos alguma coisa; e a cada dia pode-se engrandecer, desde que se

queira crescer.

Mas  uma coisa  que  levo,  Sr.  Presidente:  acho  que,  agora,  o  pessoal  acordou,

Deputado  Hely  Tarqüínio,  pelo  meu  posicionamento  em  separar  as  questões  de

governo das questões de Estado. Já disse aos Vereadores de Pará de Minas com

que me reuni: “Gente, vamos nos preocupar com o Município”. Estou usando esta

frase lá: “Não estou preocupado com a próxima eleição; estou preocupado com a

próxima geração”. Essa é a história que quero fazer em Pará de Minas. Eleição daqui

a quatro anos pode ser consequência ou não, mas a próxima geração fica.

E é essa a discussão que faço nas nossas andanças por este Brasil, relativamente

à questão da dívida de Minas. Mais uma vez, em minha saída, chamo a atenção para

o fato de que precisamos tratar isso como uma questão de Estado, e não como uma

questão  de  governo.  Temos  de  enfrentar  isso  com  coragem,  com  determinação.

Temos de saber separar o que é partido político, o que é governo e o que é Estado. O

Estado é aquele que fica; é aquele que vai atender a nossos interesses; aquele que

vai fazer por nós, porque nós somos cidadãos e dependemos do Estado.

Às vezes, não dependemos do governo, mas dependemos do Estado. Parece-me

que alguém já fez minhas ponderações, mostrando essa diferença. Isso é importante,

pois, muitas vezes, temos de brigar com o governo para atender aos interesses do

Estado. Fiz isso na época do Governador Itamar Franco, que enviava projetos loucos

para a Assembleia Legislativa, mas eu não aceitava que aquilo fosse transformado

em lei, pois feria os interesses do Estado.

Às vezes, em razão dessa diferença, tornamo-nos chatos. Nós, que temos hoje um

posicionamento no Parlamento, quando falamos muito, ficamos chatos, aborrecidos e

somos vistos como quem implica com tudo e só deseja fazer oposição. Digo que isso

não é fazer oposição, pois nunca fiz oposição pessoal, já que não estou preocupado

com o que o Governador e o Secretário fazem ou deixam de fazer. Estou sempre
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preocupado com o Estado de Minas Gerais, pois dependemos dele, precisamos de

que realmente seja um Estado que funcione.

Digo a todos que estou saindo. Amanhã será o meu último dia. Antecipei a minha

fala, com muita alegria e certeza de que farei,  sem querer mostrar vantagem, um

grande governo. Sabem por quê? Porque aprendi muito nesta Casa. Passei por esta

escola, pela qual poucos têm oportunidade de passar, para, em seguida, voltar para a

terra natal para ser Prefeito. E Deus me deu essa oportunidade.

Deus sempre me ajudou em toda a minha trajetória política. Sempre tive muita sorte

e fui muito abençoado. Mais uma vez, estou sendo abençoado, pois estou voltando a

ser Prefeito em um momento de dificuldades municipalistas, num momento em que

os Prefeitos reclamam. Terei a oportunidade de levar para lá tudo que aprendi nesta

Casa com os meus 76 colegas.

Sei que, às vezes, somos xingados e nos posicionamos de forma mais veemente,

mas sempre tivemos o interesse maior, que era o de resolver o problema. Participei

de várias crises nesta Casa. Uma das mais graves e mais recente foi a greve dos

professores, que tomava um rumo incontrolável, e o governo parecia não entender o

que estava acontecendo, ou não queria entender.  A Assembleia Legislativa teve a

oportunidade de ajudar nisso, e eu estava presente, apesar de estar sempre pondo

fogo no movimento  grevista.  Mas eu estava preocupado com o Estado de Minas

Gerais e com os alunos, que estavam, há quatro meses, sem aula. Tínhamos essa

preocupação. Fazer oposição é a coisa mais fácil que já vi neste mundo, mas isso

tem de ser feito com responsabilidade, posicionando-se contra o que está errado.

Digo a V. Exas. que estou muito feliz por ter participado desta Casa durante 22

anos. Não estou dizendo que isso seja uma despedida. Não estou me despedindo.

Digo até breve, sei lá... Agradeço a todos os funcionários e à assessoria, desde as

meninas da limpeza até as pessoas com as quais convivi durante 22 anos, que não

são 22 dias, nem 2 anos. Acostumamos com isso e trabalhamos com carinho.

Deputado Bonifácio Mourão,  faço política por  vocação e convicção,  pois  larguei

todos os meus negócios para ser político. Às vezes, as pessoas me perguntam: “Ah,

você é Deputado”.  Respondo: “Eu sou Deputado. Não tenho emprego e não toco

nenhum negócio. Vivo a minha vida para a política, pois optei por isso”. Ser homem
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público foi a minha opção de vida. Por isso, às vezes, adoto uma posição veemente,

para atender aos interesses do Estado.

Na questão da dívida pública, quando enfrentamos a crise em 1987, a Assembleia

Legislativa realizou um trabalho importante apenas para alertar a população sobre a

crise, explicando que não tínhamos nada a ver com a crise americana, que acabou

nos  trazendo dificuldades.  A Assembleia  Legislativa  teve  essa participação,  assim

como  eu.  Aprendi  muito  com  isso  e  na  Presidência  da  Comissão  Especial  do

Mercosul.  Passei  a  entender  um  pouco  sobre  esse  mercado  internacional,

principalmente da América Latina.

Levo muita experiência e vivência. Podem ter a certeza de que fui um bom aluno de

todos vocês. Cada um foi meu professor, e cada um me ensinou algo. O Deputado

Dinis Pinheiro tem um estilo totalmente diferente, e aprendi muito com ele. Enfrentei

muitas crises com o Deputado Hely Tarqüínio em outras fases, e tivemos de segurar a

crise que vinha de fora para dentro, para não deixar que daqui ela transbordasse para

fora.

Sempre tivemos  um  papel  de  importância  para  o  Parlamento:  o  de  defendê-lo.

Estou  indo.  Defendo  o  Parlamento.  Sou  um  corporativista  sem  ter  medo  de  ser

corporativista, aliás, nunca tive. Às vezes, quando a imprensa me pergunta se sou

corporativista, respondo que sou, que, enquanto puder defender o nosso sistema, o

nosso Parlamento, vou defendê-lo. É claro que vou, porque quem está de fora não vai

defender os nossos interesses, vai querer colocar lenha na fogueira. Parece que todo

o mundo tem inveja do Parlamento.

Deputado Dinis Pinheiro, muito obrigado por esta oportunidade de poder presidir

esta reunião. Esse gesto simbólico foi da maior importância para mim. Não queria que

houvesse despedida  -  este  momento  foi  quase uma insistência  de  V.  Exa.  e  do

Deputado Alencar da Silveira Jr. Estou indo na maior felicidade, mas com a tristeza de

perder os meus amigos; porém, de vez em quando, virei aqui ver os companheiros.

Não sei nem se Prefeitura nos dá tempo de pensar, mas estou muito convicto e certo

do  que  vou  fazer.  Alguém  disse:  “Ah,  Antônio  Júlio,  você  tem  que  liderar  os

movimentos municipalistas”. Para quem não sabe, em 1985, quando eu era Prefeito,

fiz parte da Frente Municipalista Nacional. Na Constituição de 1988, Deputado Hely
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Tarqüínio, conseguimos vários benefícios para os Municípios, os quais foram tirados

em 1990 por meio do FEF e de algumas manobras de orçamento e do dinheiro, e

eles  fazem  falta  até  hoje.  Por  isso  os  Municípios  sempre  estão  passando

necessidades. Já participei desse movimento lá atrás e viajei o Brasil inteiro. Fomos

ao Congresso Nacional conversar com o falecido Orestes Quércia, que era a grande

liderança do movimento  municipalista.  Dissemos-lhe o  seguinte:  “Vamos fazer  um

movimento com os Prefeitos da AMN para defender os interesses municipalistas, não

o interesse de um ou de outro ou de grupo ou partido político; temos que atender aos

interesses  dos  Municípios  de  Minas  Gerais”.  Digo  isso  porque,  realmente,  os

Municípios estão ficando com contas para pagar e sem dinheiro. Mas hoje isso não

faz parte do sistema, que temos de mudar.

Muito  obrigado,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  agradeço  aos  que  fizeram  seu

pronunciamento. Este é um momento histórico para mim. Estou muito feliz, porque

tenho  muita  história  neste  Parlamento,  que  talvez  a  maioria  dos  Deputados  não

conhece. Quando digo que o meu e o gabinete do Deputado Ivair Nogueira foram

incendiados ou que tive uma certidão falsa ninguém acredita. As pessoas não dão

atenção a isso, porque o problema não aconteceu com elas. Geralmente, o problema

do outro não é nosso. Agradeço a todos os funcionários. Às vezes, ficava um pouco

nervoso, mas sempre em defesa do Parlamento, da Casa Legislativa, da qual tenho o

maior orgulho de dizer que faço parte. Há Deputado que tem vergonha de dizer que é

político. Faço questão de dizer que sou político por convicção e porque gosto. Acho

que o político tem um papel importantíssimo na sociedade. É por isso que saio daqui

com muito orgulho. Muito obrigado por esta oportunidade, Deputado Dinis Pinheiro.

Com certeza, vou levar um CD da minha história na Assembleia Legislativa e guardar

no meu arquivo, porque vai fazer parte da nossa história. Digo nossa porque cada um

de vocês terá um papel, será um ator.

Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüínio - acho que V. Exa. é o que convive comigo

há mais tempo -, pela nossa convivência. Estou muito feliz de ter uma nova missão.

Vou mostrar a vários Prefeitos que há condições de se fazer uma boa administração e

de  mudar  essa  forma  de  administrar,  porque  isso  aprendi  aqui,  no  Parlamento.

Aprendi com os erros e com os acertos do governo. Estou levando só os acertos, vou
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deixar  os  erros  para  eles.  Com os  acertos,  vamos  mostrar  que há condições  de

trabalhar, apesar de todas as dificuldades financeiras. Dinheiro no serviço público não

é tudo; o mais importante é a convicção e a vontade de fazer, porque, se há dinheiro,

mas não vontade de fazer, não se faz. Então, a vontade é maior que o dinheiro. Você

não faz nada sem dinheiro, mas ele não é o mais importante; o mais importante é a

vontade e a convicção que se tem de executar alguma coisa.

Estou indo muito feliz. Vou fazer um desafio a V. Exas.: daqui a 30 dias, verão a

minha  história  em  Pará  de  Minas.  Vou  mudar  a  história  daquele  Município  e

agradecer a cada um de V. Exas. Vou repetir mais uma vez: V. Exas. me ensinaram,

não fui professor de ninguém. Pelo contrário: fui aluno. Tenho a certeza de que fui um

bom  aluno.  Vou  terminar  a  minha  fala  dizendo  algo  que  sempre  digo  na  minha

trajetória desde Prefeito: não se esqueçam de mim.

O Deputado Jayro Lessa - Deputado Antônio Júlio, vou dizer-lhe uma coisa muito

importante. V. Exa. está indo, a Assembleia vai perder o seu conhecimento, a sua

dedicação,  o  estudo  que  faz  de  todas  as  leis  que  passam  por  esta  Casa.  Não

somente  a  Assembleia,  mas  também  o  governo  de  Minas  deve  muito  a  V.  Exa.

Consequentemente,  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais  lhe  deve  muito.  Pode  ter  a

certeza de que esta Casa está perdendo um grande Deputado, que Minas Gerais

está perdendo um excelente trabalhador legislativo. Pode ter a certeza de que Pará

de Minas vai ganhar um excelente Prefeito, com grande experiência, sabendo onde

buscar recursos, que terão de ser federais,  porque é onde está o dinheiro. O seu

conhecimento é imenso, em Brasília têm por V. Exa. um respeito muito grande. V.

Exa. fará em poucos anos com que Pará de Minas se torne uma cidade muito melhor,

muito maior, mais desenvolvida. Parabéns, parabéns ao povo de Pará de Minas por

haver eleito V. Exa. como Prefeito. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, não poderia

deixar  de  despedir-me de V.  Exa.  como Deputado.  Quando entrei  aqui,  em  meu

primeiro  mandato,  o  Deputado  Antônio  Júlio  era  Presidente  desta  Casa.  Foi  o

segundo  Presidente.  O  primeiro  foi  o  ex-Deputado  Anderson  Adauto,  e  depois  o

Deputado  Antônio  Júlio.  Sei  que  todos  falaram  sobre  o  seu  papel  aqui,  da  sua

importância como Deputado, mas eu não poderia deixar de despedir-me de V. Exa.
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como amigo.  Considero o Deputado Antônio Júlio como um amigo na Assembleia

Legislativa, sempre muito solidário com os colegas, com os Deputados. Assim, temos

uma relação de amizade muito profunda.  A saudade  será  do  Antônio  Júlio  como

Deputado, mas também do Antônio Júlio como amigo. Sei que vamos continuar nos

relacionando como companheiros. Desejo-lhe, Deputado Antônio Júlio, um trabalho

de sucesso em Pará de Minas. Sem sombra de dúvidas,  deixará saudades como

Deputado e saudades da nossa convivência no dia a dia. Eu não poderia deixar de

registrar  isso,  ainda mais agora que V.  Exa.  fará um CD. Cheguei  aqui atrasado,

porque estava na Comissão de Direitos Humanos, com o Deputado Duarte Bechir. Eu

não poderia deixar de despedir de V. Exa., Deputado Antônio Júlio, mais como amigo

que  como  Deputado,  porque  sei  que  V.  Exa.  fará  um  excelente  trabalho  como

Prefeito. Parabéns.

O Deputado Duarte Bechir - Deputado Antônio Júlio, eu havia dito a V. Exa., em

conversas reservadas,  que gostaria muito de estar  presente aqui  neste momento.

Não é todo dia que deixa esta Casa um Deputado de estatura mediana, mas um baita

conhecedor dos assuntos do Estado, um baita Deputado que discutiu, com clareza e

competência, os assuntos mais importantes do Estado, um baita Deputado que soube

fazer  amizade,  ganhar  o  respeito  e  a  credibilidade  de  todos  nesta  Casa.  Tenho

certeza de que vai ser um baita Prefeito. Digo isso, porque V. Exa. e eu viemos do

interior do Estado. Lá, temos uma forma talvez um pouco mais humilde de ser, mas

essa humildade que V. Exa. trouxe para esta Casa é sua marca registrada. Então, eu

estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos e, a todo o instante, pedia que

verificassem se V. Exa. ainda estava no Plenário, para que eu lhe dissesse: muito

obrigado,  de  coração.  Esta  Casa  deve  isso  a  V.  Exa.,  homem  que  enfrentou  a

imprensa, mas defendeu, com galhardia, os Deputados desta Casa, um homem que

pode ter sido incompreendido, mas aqueles que sabem fazer a leitura real dos fatos

lhe  dão  o  valor  que  merece.  Sei  fazer  essa  leitura.  Leve  deste  amigo,  deste

Deputado, a afirmação de que V. Exa. escreveu uma história indelével nesta Casa e

assim  será  como  Prefeito  em  nossa  querida  Pará  de  Minas.  Parabéns  por  sua

história. Parabéns, Deputado Antônio Júlio.

O Sr. Presidente - O cerimonial pede para encerrar, mas cometi um lapso que não
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poderia deixar passar,  que é agradecer aos funcionários que trabalharam comigo,

alguns há 18 anos, 20 anos. Um grupo que me ajudou muito em Pará de Minas e na

Assembleia Legislativa. Agradeço, especialmente, a todos os meus funcionários. Já

agradeci  a  todos  os  funcionários  da  Casa  e  agradeço  especialmente  aos  que

contribuíram em meus seis mandatos. Se não fossem eles, teríamos dificuldades.

Deixo meu agradecimento.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Muito bem, Presidente Antônio Júlio.

Você viu não, Deputado Adalclever? A bondade está colhendo bondade. Essa é a

situação que a vida pública nos concede. Essa alegria, esse contentamento. É muito

bom, gratificante, ter a vida pública sempre fazendo o bem, ajudando o Estado e ao

próximo. Como disse, é um exemplar homem público, e hoje todos os Deputados o

reverenciam  e  brindam  por  uma  saga  tão  bonita  e  vitoriosa.  Um  guerreiro

permanente,  valente,  dedicado,  simples  e  que  carrega,  na  alma,  essa  humildade

franciscana.  Será  muito  feliz  nessa  nova  empreitada,  enchendo  ainda  mais  de

orgulho o povo e a história de Pará de Minas. Muito sucesso, Presidente Antônio

Júlio. Estou muito grato pela amizade, pela confiança e pelo carinho.

Aproveito este momento histórico para abraçar o Deputado José Henrique, que aqui

se fez presente. Outro valente, apaixonado pela vida. Um homem muito generoso,

aguerrido, que, enfrentando todas as adversidades, está sempre otimista, de cabeça

erguida, com o coração sempre repleto de esperança. Deputado Hely Tarqüínio, há

pouco ele esteve aqui nos visitando e é outro homem público que orgulha nossa já

cara  e  tradicional  história  política  de  Minas.  O  Deputado  José  Henrique  sempre

percorrendo  a  vida  com  simplicidade,  amor,  dedicação,  respeito  ao  próximo,

engrandecendo nosso Estado. Na última eleição, aqui foi consagrado. É bom e por

isso digo que o Parlamento de Minas, Deputado Zé Maia, vive este belo momento

pela  grandeza  de  seus  pares,  de  nossos  queridos  colegas,  homens  e  mulheres

comprometidos  com  o  bem,  sempre  olhando  para  o  futuro  e  preocupado  com

gerações vindouras. Nosso abraço e reverência ao Presidente Antônio Júlio e nosso

carinho e nossa gratidão e admiração ao Deputado José Henrique, outro valente e

apaixonado pela vida, exemplo de benfeitor e de ser humano. Um cristão que encanta

nossos corações.
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Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e

os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.573/2011 com

as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Cultura.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 596/2011, do Deputado Fred Costa,

que torna obrigatória a fixação de orientações em braille nos locais que especifica e

dá outras providências. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está,  portanto,  aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  596/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.325/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues, que regulamenta a oferta de serviços do tipo “couvert” no Estado e dá

outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.325/2011

Regulamenta a oferta do serviço de “couvert” no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  restaurantes,  as  lanchonetes,  os  bares  e  estabelecimentos

congêneres que oferecem “couvert” obrigados a informar ao consumidor, no cardápio,

o preço e a composição do serviço.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se como “couvert” o serviço de

fornecimento de aperitivos antes da refeição.

Art.  2° -  O  fornecimento  do  serviço  de  “couvert”  a  que  se refere  o  art.  1º  fica

condicionado à solicitação prévia do consumidor, salvo se for gratuito, e será feito

mediante porção individualizada.
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Parágrafo único - Em caso de descumprimento do previsto no “caput” por parte dos

estabelecimentos a que se refere o “caput” do art. 1º, o consumidor fica desobrigado

de pagar pelo serviço.

Art. 3° - O descumprimento das disposições desta le i sujeita o infrator às sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11  de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor -, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Sargento Rodrigues

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi  apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 1 e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, será submetido a votação, independentemente de parecer. Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.325/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.811/2012,  do  Deputado  Doutor

Wilson Batista, que assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao

tratamento  para  a  procriação  medicamente  assistida  aos  pacientes  em  idade

reprodutiva submetidos ao tratamento de câncer no âmbito do Estado. A Comissão de

Saúde  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI N° 2.811/2012

Assegura o acesso, no âmbito do Estado, às técnicas de coleta e conservação de

gametas  e  de  reprodução  humana  assistida  ao  cidadão  e  à  cidadã  em  idade

reprodutiva que receber  indicação de tratamento oncológico que implique risco de

esterilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado ao cidadão e à cidadã em idade reprodutiva que receber
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indicação de tratamento oncológico que implique risco de esterilidade o acesso, na

rede pública de saúde do Estado, às técnicas de coleta e conservação de gametas ou

embriões e de reprodução humana assistida.

Parágrafo único - O cidadão e a cidadã a que se refere o “caput” terão prioridade na

coleta de seus gametas para conservação.

Art. 2º - O consentimento do beneficiário para o emprego das técnicas a que se

refere o art. 1º deverá ser livre e esclarecido, vedada a manifestação da vontade por

procurador, e será formalizado por instrumento particular, que conterá as seguintes

informações:

I  -  a  indicação  médica  para  o  emprego,  no  caso  específico,  de  tratamento

oncológico considerado infertilizante;

II  -  os  aspectos  técnicos  e  as  implicações  médicas  dos  diferentes  métodos  e

procedimentos disponíveis para a reprodução humana assistida.

Art.  3º  -  O regulamento  desta lei  fixará os  requisitos  a serem preenchidos pelo

beneficiário para a aplicação de cada método de reprodução humana assistida.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi  apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Doutor Wilson Batista, que recebeu o nº 1 e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno,  será submetido a votação independentemente de parecer.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.811/2012 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.088/2012, do Deputado Anselmo

José  Domingos,  que  dispõe  sobre  a  disponibilização  de  assentos  em  locais  que

oferecem atendimento ao público. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e
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os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.088/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  3.514/2012,  do Deputado Rogério

Correia,  que acrescenta parágrafo ao  art.  115 da Lei  nº  6.763,  de  26/12/75,  que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.540/2012, do Tribunal de Justiça, que

altera o quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com

as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração

Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.540/2012

Altera o quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  criados  trezentos  e  noventa  e  cinco  cargos  de  provimento  em

comissão de Assessor de Juiz, código TJ-DAS-08, padrão de vencimento PJ-51, de

recrutamento amplo, no quadro de pessoal  a que se refere o Anexo IV da Lei  nº

11.098, de 11 de maio de 1993, a serem ocupados por bacharéis em Direito com

comprovada experiência de, no mínimo, três anos de atividade jurídica, contados a

partir  da data da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil  -  Seção de Minas

Gerais - OAB-MG.

Parágrafo único - Os cargos de Assessor de Juiz de que trata este artigo destinam-
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se  ao  assessoramento  dos  magistrados  de  1ª  entrância,  2ª  entrância,  entrância

especial e do Sistema dos Juizados Especiais.

Art. 2º - O provimento dos cargos e a designação para as funções de confiança de

que trata esta lei ficam condicionados:

I - à existência de recursos orçamentários e financeiros: e

II - ao cumprimento das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2012.

Durval Ângelo

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi  apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Durval Ângelo, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno,  encaminha  o  substitutivo  com  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para parecer.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.453/2012, do Governador do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado,  em  favor  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda

nº 2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1. Vem à Mesa o requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues em que solicita o adiamento da discussão do projeto.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Ulysses Gomes) - A Presidência, nos termos do art. 21

do Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 13h59min.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.472/2012, do Governador do

Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2013. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 35 e 39, apresentadas por

parlamentares; com as Emendas nºs 82 a 86, 89, 90, 93, 98, 101, 107 a 120, 122,
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124,  125,  129,  134 a137,  139  a  144,  146,  149 a  159  e  161,  apresentadas  pela

Comissão de Participação Popular; com as Subemendas n° 1 às Emendas n° 1, 3,

14, 17, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60, 64, 68, 75, 87, 88, 91,

92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106, 121, 123, 126 a 128, 130, 132, 133, 138, 145, 147,

148 e 160 e com as Emendas nºs 163 a 258, apresentadas ao final do parecer; e pela

rejeição das Emendas nºs 2, 8 a 13, 15, 24, 25, 27 a 32, 43, 48, 52, 62, 67, 69 a 71,

73, 76 a 78, 80 e 81. A Emenda nº 61 foi retirada pelo autor. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores  que  acompanham  a  TV  Assembleia,  iniciarei  o  processo  de

discussão do  projeto  do  PPAG e  também entrarei  no  debate  sobre  o  projeto  do

Orçamento, até porque PPAG e Orçamento caminham juntos. Para racionalizar os

trabalhos  no  dia  de  hoje  e  cumprir  esta  importante  pauta,  nestes  60  minutos

apresentarei  algumas  reflexões  sobre  o  PPAG  e  também  sobre  o  Orçamento,

particularmente sobre o processo de realização das audiências públicas que, mais

uma vez, contou com ampla participação popular; sobre os resultados e sobre aquilo

que está contido no parecer aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira, que

será submetido ao Plenário desta Casa.

Em primeiro lugar, principalmente para os que acompanham a TV Assembleia e não

têm a dimensão ou a informação do que votaremos agora, o PPAG é uma das leis

orçamentárias constantes na Constituição de 1988 e estabelece as prioridades de

médio  prazo.  No  chamado  ciclo  orçamentário  está  o  PPAG,  que  cada  governo

encaminha ao Legislativo no ano seguinte à posse para vigorar nos próximos quatro

anos. Portanto, é um planejamento de quatro anos. Temos a Lei Orçamentária Anual -

LOA - e a Lei  de Diretrizes  Orçamentárias, a conhecida LDO. No caso de Minas

Gerais,  há  previsão,  em  nossa  Constituição  Estadual,  do  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que estabelece prioridades de longo prazo.

Em Minas Gerais está em vigor o PPAG que irá até 2015, PPAG 2012-2015. Por

decisão desta Assembleia em 2003, acolhemos uma emenda que veio da sociedade

civil prevendo a revisão anual desse planejamento. Temos em curso o planejamento

2012-2015, essa lei chamada PPAG e, neste ano de 2012, estamos procedendo à
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sua primeira revisão. É a primeira revisão do PPAG 2012-2015.

O  PPAG  do  governo  do  Estado  é  estruturado  por  meio  de  redes  de

desenvolvimento integrado; são 11 redes nas várias áreas de infraestrutura, saúde,

desenvolvimento  social,  educação,  desenvolvimento  rural  e  outras.  Essas  áreas

contêm  245 programas,  classificados  em  programas  estruturadores,  associados  e

especiais. Os chamados programas estruturadores, em número de 31, são aqueles

considerados prioritários  pelo  governo do Estado.  Têm gerência  e  monitoramento

próprios,  não  estão  submetidos,  pelo  menos  em  tese,  a  contingenciamentos  e

recebem uma atenção do Estado, até porque são qualificados como estruturadores

das prioridades estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que

apresenta uma série de metas no que diz respeito a resultados finalísticos. Portanto,

essa é a estrutura de planejamento do Estado, que se iniciou no ano de 2003 e foi se

aperfeiçoando. Mas eu diria que é a arquitetura básica do planejamento do Estado.

Portanto:  o  Plano  Plurianual,  11  redes  de  desenvolvimento,  31  programas

estruturadores. Esses programas respondem, na proposta encaminhada para o ano

que vem, por aproximadamente R$16.000.000.000,00.

Feita essa introdução - até para que as pessoas que nos acompanham tenham uma

ideia  do  que  estamos  apreciando  e  votando  neste  momento  -,  desde  2003,  a

Assembleia faz um processo de discussão participativa desse plano. Antes de entrar

especificamente  nesse  processo  -  sei  que  outros  Deputados,  inclusive  do  meu

Partido, farão a discussão do Orçamento no momento adequado -, algumas coisas

chamam a minha atenção no que se refere ao Plano Plurianual para o ano que vem e

ao Orçamento. Algumas questões são positivas, outras nos provocam algum nível de

preocupação. Primeiramente, ampliou-se o nível de investimento de recurso próprio

do Estado, do chamado Orçamento Fiscal; houve um acréscimo de recursos. Mas, ao

mesmo tempo, houve uma drástica redução de investimento das empresas estatais,

que diminuiu em 20%. E aumentou muito a dependência de operações de crédito

externas  do  Estado  para  o  financiamento  dos  próprios  programas estruturadores.

Portanto,  houve  uma  queda  de  investimento  das  empresas  do  Estado  e  maior

dependência  de  operações  de  crédito  para  sustentar  os  chamados  programas

estruturadores, programas prioritários. É muito importante que essas operações de
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crédito, que inclusive a Assembleia autorizou, sejam efetivadas, sob pena de haver

um comprometimento de efetividade dos chamados programas estruturadores.

Outra  questão que  me chamou a  atenção  foi  o  pouco  recurso  previsto  para  a

Copanor. Disse que as empresas apresentaram uma queda de investimento, numa

média de 25%. Mas para a Copanor  praticamente inexiste um recurso próprio de

investimento.  A Copanor  é  a  subsidiária  da  Copasa,  responsável  pelas  ações  de

saneamento básico no semiárido mineiro, o que nos preocupa na análise do PPAG.

O Fundo de Erradicação da Miséria foi uma grande conquista. Tive oportunidade de

ser  o  relator  do  Fundo  no  ano  passado,  e  ele  gerou  uma  arrecadação  de

aproximadamente R$100.000.000,00 neste ano. A previsão para o ano que vem é de

R$170.000.000,00, R$180.000.000,00. Mas percebi, na análise do Plano Plurianual e

do Orçamento, que muitas ações eram financiadas com recursos próprios do governo

do Estado - a área da assistência é uma delas, assim como outros programas, como

o Poupança Jovem e o próprio Travessia. Aquilo que o governo do Estado destinava

para esses programas com recursos próprios agora está destinando com recursos do

FEM. Esse é um debate que vamos realizar até mesmo no comitê gestor do FEM,

que integro como representante da Assembleia.

Entendemos que o FEM não deve ser só uma ferramenta de proteção dos recursos

para os investimentos sociais. Esse é o argumento que o Estado utiliza para financiar

suas  ações  sociais  com  o  FEM.  Como  é  recurso  carimbado,  vinculado,  ficaria

protegido para essas prioridades sociais. É um aspecto importante, mas, além disso,

o FEM deveria cumprir  um papel  de acréscimo, de ampliação de recursos para a

própria área social. Esse é um debate que realizaremos no ano que vem, porque a

proposta encaminhada a esta Casa praticamente coloca sob o FEM programas que

antes eram financiados com recursos próprios do Estado.

Na área da educação, há também uma polêmica; o Deputado Rogério vai abordá-la

no encaminhamento da proposta do Orçamento. Trata-se do mínimo de 25% a ser

aplicado. Faremos esse debate por intermédio do nosso Líder. No caso da saúde,

depois de muito debate, muita luta, com a forte participação desta Casa, o Estado

encaminhou sua proposta de Orçamento, de PPAG, cumprindo a Emenda nº 29 e

reservando os 12% destinados à saúde.
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Eu poderia  falar  de  outras  questões  mais  gerais  do  Plano  Plurianual,  mas  vou

abordar  o  que mais  interessa neste  momento,  que  é o  parecer  da  Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Aproveito a presença do Deputado Zé Maia,

Presidente da Comissão, para lhe agradecer, porque há muitos anos a Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  é  responsável  também  pelo  processo  do

PPAG. E o diálogo com a Comissão é muito positivo, não corremos aquele risco de

fazer  as  audiências,  votar  as  propostas  na  Comissão  de  Participação  Popular  e

depois o resultado não ser acolhido na Comissão de Fiscalização. Todo o processo é

negociado, obviamente com as mediações. Quem acompanha o Orçamento sabe que

é uma peça em disputa. É disputado por secretarias, por órgãos, por regiões, por

setores, por empresas. É um espaço de disputa, mas, nessa construção coletiva na

Assembleia, conseguimos - pelo menos até este ano estamos conseguindo - sempre

chegar  a  um  caminho  que  respeita  em  boa  medida  aquilo  que  é  discutido  nas

audiências públicas. Nesse início, já queria agradecer aos membros da Comissão de

Participação e também aos integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária,  particularmente  o  seu  Presidente.  O  Deputado  Ulysses  também  é

integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e a ele estendo

os nossos cumprimentos.

Este ano, mais uma vez, realizamos as audiências do PPAG. A Deputada Maria

Tereza Lara já presidiu a Comissão de Participação Popular e é também participante

dessa caminhada. Em 2003 começamos o processo. Para que os Deputados e os

telespectadores tenham ideia, desde 2003 já mobilizamos mais de 10.500 pessoas

nesse processo. Praticamente em 10 anos, foram 953 emendas aprovadas - 580 ao

PPAG e 373 à Lei Orçamentária anual. Mobilizamos mais de R$103.000.000,00, e é

com muita alegria que, nesse processo das audiências públicas, como as emendas

acolhidas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atingiremos o

número de 1.100 emendas aprovadas ao PPAG e ao Orçamento nesses 10 anos.

Ultrapassamos a barreira das 1 mil emendas populares aprovadas nesses 10 anos.

Neste ano, na revisão de 2012, realizamos 14 audiências públicas. Tivemos uma

novidade  porque,  de  acordo  com  as  redes  de  desenvolvimento,  cada  comissão

permanente  da  Assembleia  coordenou  a  sua  área.  Então,  neste  ano,  além  da
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Comissão  de  Participação  Popular  e  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  cada  comissão  permanente  coordenou  a  sua  rede  de

desenvolvimento. Dessas 14 audiências, quatro audiências públicas foram realizadas

no interior  do Estado - Araxá, Araçuaí, Poços de Caldas e Piumhi -,  além das 10

audiências  realizadas  em  Belo  Horizonte.  Mesmo  sendo  um  ano  eleitoral,  foram

realizadas audiências imediatamente após as eleições, com mais de 950 lideranças

de  todo  o  Estado  participando  do  processo.  Foram  460  sugestões  populares

apresentadas  nessas  14  audiências.  Essas  sugestões,  depois  de  aglutinadas,

geraram 195 propostas de ação legislativa. Essas sugestões são transformadas, de

acordo com o nosso Regimento, em propostas de ação legislativa.

A prerrogativa que o Deputado tem hoje a sociedade também tem por meio da

Comissão  de  Participação  Popular.  Doze  dessas  propostas  foram  anexadas,  por

tratarem  de  temas  similares.  Portanto,  no  frigir  desse  processo,  a  Comissão  de

Participação Popular  analisou 183 propostas.  Cada proposta dessas foi  objeto de

uma discussão técnica, que envolveu a comissão permanente, a nossa comissão, a

consultoria  da  Assembleia,  os  representantes  da  Seplag  e  a  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.  São várias propostas de criação de nova

ação,  de  remanejamento  de  recurso,  de  alteração de finalidade de programa,  de

regionalização, inclusão ou exclusão de ação. Elas foram muito variadas, e é com

alegria que chegamos a um número muito importante. Dessas 183 propostas, apenas

20 foram rejeitadas.

Essas propostas foram rejeitadas porque, muitas vezes, seus objetivos não eram

compatíveis com os objetivos já estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado ou porque não guardavam um nível de coerência jurídica ou legislativa.

Portanto, 163 propostas foram acolhidas, com repercussão imediata no PPAG e no

Orçamento. Um total de 80 emendas foram apresentadas ao PPAG no exercício de

2013 e 73 emendas foram apresentadas ao Orçamento anual. E, muitas vezes, essas

emendas foram também acompanhadas de requerimentos encaminhados aos órgãos

públicos. Muitas propostas necessariamente não geravam emendas ao Orçamento e

ao  PPAG,  mas  geravam  a  solicitação  de  providências  no  aperfeiçoamento  do

programa,  que  passava  por  uma  decisão  de  gestão  e  não  por  uma  previsão
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legislativa. Portanto, foram gerados 200 requerimentos.

Do ponto de  vista  estatístico,  esse é  o balanço desse processo:  14  audiências

realizadas entre os meses de outubro e novembro, 4 delas no interior e 10 na Capital;

975  lideranças  participando;  460  sugestões  feitas;  183  propostas  formalmente

apresentadas, com 163 acolhidas, gerando 80 emendas ao plano, 73 emendas ao

Orçamento e 200 requerimentos. Porém, o mais importante não é simplesmente o

balanço  estatístico,  mas  a  intencionalidade  e  a  possibilidade  dos  resultados

finalísticos.

Preliminarmente farei uma avaliação positiva do que ocorreu neste ano. Tenho dito

que, neste ano, houve a diversidade, a pluralidade maior nas propostas e nas áreas

compreendidas pelas emendas. Praticamente foram aprovadas emendas em quase

todas as áreas e redes de desenvolvimento integrado. Há quatro ou cinco anos, havia

grande concentração em duas ou três políticas públicas. A própria área da assistência

social, na qual tenho grande militância, proporcionalmente sempre foi objeto de maior

número de propostas e de acolhimentos. Neste ano, houve uma pluralidade maior.

Para todos terem uma ideia e para que as pessoas que nos acompanham, assim

como os Deputados, possam mensurar esses resultados, falarei sobre algumas das

propostas  importantes.  Não  falarei  sobre  todas,  obviamente,  porque  são  153

emendas aprovadas ao orçamento e ao PPAG. Na área de educação, por exemplo,

conseguimos novamente incluir propostas no PPAG. Quando falo no PPAG, também

estou  falando  do  orçamento.  Farei  uma  discussão  conjunta  entre  o  PPAG  e  o

orçamento.  Aquilo  que  prevemos  no  plano  temos  que  efetivar  no  orçamento.

Conseguimos  garantir,  para  o  próximo ano,  a  continuidade  de  ações  no  que diz

respeito à segurança nas escolas e aos fóruns de cultura da paz. Houve um fórum

técnico no ano passado, um ciclo de debates sobre esse assunto.  Os Deputados

Bosco, Maria Tereza Lara e João Leite estiveram à frente desse processo. Uma das

áreas com mais reivindicações e sentidas refere-se às iniciativas que possam criar

uma rede nas escolas e nas microrregiões para que a violência seja enfrentada sob a

construção da cultura da paz. Em parceria com vários órgãos, inclusive de outras

esferas, o governo do Estado iniciou esse trabalho em algumas regiões.

Não  estava  prevista  a  continuidade  para  o  ano  que  vem,  e  essa  foi  uma  das
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propostas apresentadas na audiência de Araxá. Com alegria aqui, podemos dizer que

o  acolhimento  foi  muito  importante.  O  Deputado  Bosco  não  está  presente  no

momento,  mas  lhe  agradeço  por  coordenar  essa  audiência  em  Araxá,  como

Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Essa  proposta  foi

incorporada para o ano que vem, com outra relativa a uma grande luta nossa: o

acompanhamento social nas escolas. Precisamos integrar o trabalho desenvolvido

pela política de assistência nos Cras com o trabalho nas escolas, principalmente no

sentido de reduzir a evasão escolar. Então, essas duas propostas, já resultantes do

fórum  técnico  do  ano  passado,  foram  acolhidas  pela  Comissão  de  Participação

Popular e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Outra área muito importante - e essa é uma dívida social de Minas Gerais - diz

respeito aos povos indígenas. Ano a ano, a Assembleia Legislativa se tornou espaço

privilegiado de discussão de políticas públicas para os povos indígenas em Minas. E,

mais  uma  vez,  esses  povos  estiveram  participando  das  audiências,  até  das  do

interior, e apresentaram várias propostas na área da educação, da cultura, dos jogos

indígenas, das festas tradicionais, da alimentação escolar, da inclusão produtiva. Com

alegria, vimos aqui dizer que, mais uma vez, as propostas dos povos indígenas foram

acolhidas no PPAG.

Outro fórum importante realizado pela Assembleia Legislativa - e a Deputada Maria

Tereza Lara e o Deputado João Leite tiveram uma participação importante - tratou da

questão do trânsito, prioridade que, infelizmente, é avaliada pelo olhar das mortes

precoces. O trânsito se tornou um drama social em todas as suas dimensões. Foi

apresentada uma proposta no fórum técnico que previa uma espécie de escritório,

observatório, para se discutir o problema com as Prefeituras do Estado. Com grande

alegria,  Deputada Maria Tereza Lara,  essa sugestão apresentada no fórum e nas

audiências  do  PPAG foi  plenamente  acolhida,  na  sua íntegra,  na  forma como foi

apresentada. Queria dar essa notícia e conceder-lhe aparte.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,  quero

parabenizá-lo pelo trabalho que faz desde 2003. Tive a alegria de participar, durante

um ano,  como Presidente da Comissão de Participação Popular.  Essa revisão do

PPAG é uma grande contribuição que V.  Exa.  dá,  e  nos  orgulhamos disso como
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Bancada do PT e com toda esta Casa, pois essa é uma ação do Parlamento que o

enriquece. Os Deputados da Comissão de Participação Popular e da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, enfim, de todas as comissões temáticas da

Casa consideram esse um trabalho muito importante.

Tive  a  alegria  de  participar  também  do  PPAG  com  a  Comissão  de  Segurança

Pública. Como V. Exa. já disse, fizemos um ciclo de debates sobre segurança nas

escolas, que trouxe uma grande contribuição. Neste ano, realizamos ainda o ciclo de

debates sobre a violência no trânsito. O Deputado João Leite, como Presidente da

Comissão,  apresentou,  na  reunião  do  PPAG,  uma  proposta  para  se  criar  um

programa estruturador  para  garantir  um espaço -  como um observatório  -  para o

trânsito em Minas Gerais.

No ciclo de debates à época, foi discutida a criação de um conselho gestor para que

o Estado de Minas  Gerais  pudesse fazer  integração com o  governo federal  e  os

Municípios.  Sabemos,  Deputado  Duarte  Bechir,  que  realmente  o  problema  da

violência no trânsito é gravíssimo no Brasil inteiro. São mais de 40 mil mortes. É uma

guerra civil. Estamos vendo medidas do governo federal, da Presidenta Dilma para

radicalizar na lei seca e para criar condições para termos trânsito mais seguro. Com o

governo  do  Estado  acatando  essa  proposta  do  programa  estruturador,  vai  ser

possível  revertermos  esse quadro.  Esse é  um problema nacional,  mas  que afeta

Minas Gerais neste contexto da grande violência do trânsito.

De fato, não podemos perder essa conquista da Assembleia Legislativa de Minas.

Temos de aperfeiçoar, de abrir as portas para a população de Minas, sobretudo para

os  movimentos  sociais  para  participarem  da  decisão  da  montagem  do  Plano

Plurianual e do projeto orçamentário do Estado. Isso enriquece realmente essa peça

orçamentária e esses projetos que se transformam em lei vão garantindo à sociedade

de Minas prioridades que essa própria sociedade estabelece de acordo com suas

necessidades.  Dependendo do ano,  Deputado  André  Quintão,  vamos  percebendo

uma  caminhada.  Como  V.  Exa.  disse,  antes  apenas  a  área  de  assistência  era

priorizada pelos movimentos sociais, agora os outros segmentos perceberam o poder

que têm de influir no PPAG com suas reivindicações. Educação, segurança, saúde e

tantos outros estão atentos participando. Por isso quero mais uma vez cumprimentar
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esta Casa e V. Exa. Todos nós temos de nos envolver nesse processo que fortalece a

democracia representativa e caminha para a democracia participativa e direta. É o

que desejamos.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza Lara, mais

uma vez ressaltando a importância dessa proposta de um escritório governamental

exatamente para tratar dessa questão da segurança do trânsito no Estado de Minas

Gerais.

Outra área importante é uma política que vem dando certo, que não estava prevista

para o ano que vem e nós acolhemos a proposta, é a continuidade e expansão do

trabalho de qualificação e capacitação dos empreendedores da economia solidária e

da realização das feiras regionais da economia solidária. É uma iniciativa que está

dando  certo.  Não  está  aqui  presente,  mas  o  Deputado  Carlos  Pimenta  fez  um

trabalho muito importante quando Secretário  de Trabalho no início deste governo.

Apoiou e incrementou essas feiras da economia solidária com recursos da Comissão

de Participação Popular.  O Secretário Hélio  Rabelo continua esse trabalho,  e nós

conseguimos também acolher essa proposta de continuidade para o ano que vem.

Outra área muito importante que mais uma vez esteve presente nas audiências do

PPAG foi a relacionada aos catadores de material reciclável, à população de rua. Hoje

temos a Bolsa Reciclagem sendo implantada, implementada, efetivada, uma lei do

Deputado Dinis Pinheiro,  garantida este ano com recursos de emenda popular da

Comissão de Participação Popular. As 52 associações já estão sendo beneficiadas

com o primeiro pagamento, recebido em 1º de dezembro. Esses recursos estarão

garantidos também para o ano que vem. Além disso, estamos acolhendo a proposta

de fortalecimento do Núcleo Estadual do Centro de Defesa dos Direitos da População

em Situação de Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis. Aprovamos em 1º

turno um projeto de lei  do Deputado Wander Borges que estabelece a política de

população de rua. Existe aliás um substitutivo que apresentei. Estamos conectando

as  ações  legislativas  com  a  previsão  de  recursos  financeiros.  Damos  destaque

especial à agricultura familiar, que tem uma importância central na economia mineira,

é a atividade econômica que garante a alimentação na mesa do trabalhador. Temos

muitas propostas nessa área. A própria realização da Feira Estadual da Agricultura
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Familiar não estava prevista para o ano de 2013, e a Fetaemg e o Consea estiveram

aqui nas audiências para fazer essa solicitação.

Também  gostaria  de  destacar  o  importante  papel  da  Comissão  de  Polícia

Agropecuária, presidida pelo Deputado Antônio Carlos Arantes, que esteve presente

nas  audiências  que  discutiram  essa  temática  e  batalhou  muito  para  que  nesse

processo o maior número possível de propostas fossem acolhidas. Assim, gostaria de

estender  meus  cumprimentos  a  todos  os  membros  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.  Deputado  Duarte  Bechir,  V.  Exa.  preside  esta  reunião  -  feliz

coincidência  -,  e  talvez  tenha  sido  um  dos  Deputados  mais  presentes  nesse

processo, inclusive no processo mais importante, que foi a votação das propostas

num prazo tão exíguo.

Ao  falar  da  agricultura  familiar,  destaco  que  esse  trabalho  das  comissões

permanentes é muito importante, porque, no início algumas pessoas desavisadas ou

com menos conhecimento achavam que essa discussão do PPAG era algo restrito à

área da criança e da assistência social, como se fosse um trabalho residual. Defendo

a ampliação do volume de recursos a serem discutidos nesse processo, mas essa é

uma outra discussão que faremos no ano de 2013, porque o processo também tem

limitações.  É  preciso  avançar.  Na  verdade,  hoje  está  havendo,  posso  dizer,  uma

subutilização da discussão. A discussão está sendo muito ampla, posto que ela está

discutindo todo o planejamento, mas o arbítrio sobre os recursos ainda é limitado.

Mesmo  com  essa  limitação,  muita  coisa  boa  está  sendo  incorporada  a  partir  do

trabalho das comissões.

Na agricultura familiar, por exemplo, a realização da Feira da Agricultura Familiar é

muito  importante.  Estamos  ampliando  os  recursos  para  que  a  Subsecretaria  de

Agricultura Familiar possa intensificar o trabalho com vistas ao cumprimento da Lei

Federal nº 11.947, de 2009, que é uma lei federal que visa garantir a organização dos

agricultores familiares para o cumprimento do mínimo de 30% da alimentação escolar

adquirida diretamente do agricultor familiar. Essas duas iniciativas por si já valeriam,

mas existem outras na área da agricultura familiar e da cadeia econômica produtiva

da agricultura familiar.

Uma outra estrutura analítica e decisória que presidiu o PPAG deste ano foi o fato
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de  que  buscamos  compatibilizar  propostas  gerais  para  o  aperfeiçoamento  e  a

ampliação  de  políticas  públicas.  Esse  foi  um  critério  que  utilizamos.  O  segundo

critério  diz  respeito  às  propostas  estruturantes  para  as  regiões,  principalmente

aquelas que sediaram as audiências do PPAG. O terceiro critério é o do atendimento

de  demandas  ainda  que  específicas,  mas  importantes  dentro  de  uma  lógica  de

prioridade do Estado.

Neste momento, porque depois o tempo ficará escasso, gostaria de dizer que esse

processo  tem  um  componente  técnico  muito  relevante.  Nesse  caso,  gostaria  de

agradecer  muito  a  todo  o  corpo  técnico  da  Assembleia  Legislativa,  porque  cada

análise desse processo é presidida por um embasamento técnico. Para realizar uma

audiência pública, por exemplo, não estou falando de um ou de outro órgão público, o

motorista que leva os funcionários da Assembleia para Araçuaí,  10 a 12 horas de

“van”, também é importante. Igualmente importante é a TV Assembleia, que cobre a

reunião, bem como a assessoria, a Consultoria, que emite o parecer, a Comunicação

e a Escola do Legislativo. É um trabalho integrado. Faço esse registro para dizer que

tudo é discutido também sob o prisma técnico.

Na hora  em que as escolhas  são feitas  -  e  já  mencionei  que os  recursos  são

limitados e devemos fazer escolhas -,  há critério no PPAG. É bom que isso fique

claro,  principalmente  para  os  Deputados  e  Deputadas.  Há  uma  orientação  que

obviamente  também conta  com a  interação com o  governo.  Se não  houver  essa

interação,  não  adianta  aprovarmos  uma  emenda,  pois  ela  não  será  executada.

Reitero que, neste ano, tivemos muito nítidos esses três critérios. Houve propostas

gerais de políticas públicas para a assistência, a questão indígena e a educação,

propostas de cunho regional e propostas específicas, nesse nível de gradação. No

caso das propostas de cunho regional, uma particularmente me chamou a atenção e

emergiu da audiência realizada no Centro-Oeste e Sudoeste: a de apoio à cadeia

produtiva do queijo minas artesanal. Sabemos de toda a polêmica e da importância

econômica e cultural desse debate sobre a organização dos produtores do queijo

para  que  possam  acessar  e,  nessa  luta  de  regulamentação  federal,  abrir  novos

mercados.  Eles  precisam  de  apoio.  Felizmente  essa  foi  uma  importante  área

acolhida. Houve também a discussão sobre a questão do Fundo Estadual do Café,
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não somente para o financiamento do produtor, mas também para a realização de um

diagnóstico regional sobre essa temática. Então este ano a discussão de vocação

regional  foi  feita  no  PPAG.  Em  algumas  propostas,  às  vezes,  a  intervenção  é

municipal,  mas  tem  um  impacto  regional.  Por  exemplo,  a  acessibilidade  para  a

criação de condições da frequência dos jovens do Vale do Jequitinhonha no ensino

tecnológico e universitário. Diria que algumas propostas de vocação regional foram

absorvidas nesse plano e que as considero como um avanço.

Uma outra área - e essa merecerá de todos nós uma atenção especial - foi objeto

do  maior  número  de  sugestões,  na  audiência  em  Araçuaí:  a  questão  do

abastecimento humano de água. Houve muitas propostas, que foram acolhidas na

comissão.  Tivemos  uma  limitação,  porque  o  recurso  previsto  para  o  programa

estadual que atende a esse objetivo, o Água para Todos, tem uma fonte de recursos

vinculada ao programa federal. Devemos analisar, na análise do PPAG, a dimensão

técnica. Esse é um processo muito sério. Não adianta aprovarmos uma emenda para,

depois, ela ser vetada pelo Governador. Então, incorporamos todas as sugestões. Até

me lembro de uma e vou cobrá-la do governo. Da mesma forma como elogio a sua

postura, nesse processo de diálogo para realizar e aprovar o PPAG, também cobrarei

sua  efetivação.  Uma  pessoa  de  uma  comunidade  em  Araçuaí  andou  40km  em

estradas de precárias condições, sem água para beber em casa, e chegou àquela

audiência para apresentar sua demanda e dizer que esperava que o seu esforço e o

de  outros  membros  daquela  comunidade,  esforços  feitos  porque  acreditavam  na

Assembleia  Legislativa  e  no  PPAG,  fossem,  de  fato,  recompensados.  Queriam  a

efetivação  da  sua  demanda.  Então,  todas  as  propostas  apresentadas  para  o

abastecimento humano e vinculadas a comunidades foram acolhidas. Obviamente,

elas estão sem o carimbo, porque o recurso do Estado estava vinculado a outras

formas  de  indicação  e  requerimento.  Contudo  vamos  cobrar  do  Estado  esse

atendimento.

Tivemos  ainda  importantes  propostas  na  área  de  direitos  humanos,  assistência

social,  apoio  a  conselhos  e  apoio  às  políticas  públicas  específicas.  No  caso  da

assistência, houve algumas propostas de ampliação da proteção especial. Na área da

criança e do adolescente, mais uma vez, incorporamos aquela importante ação de
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apoio aos conselhos tutelares.

Os conselhos tutelares são fundamentais. É quem guarda, quem toma conta, quem

zela pelo direito da criança e do adolescente. Queria deixar uma reflexão para os

representantes do Executivo Estadual. Para o próximo ano, muitas ações que estão

dando certo, quando vem a revisão, são excluídas. Então, novamente, temos de fazer

essa discussão nas audiências do PPAG. Muitas vezes, ao se fazer novamente a

discussão  no  PPAG  de  ações  que  estão  dando  certo,  limita-se  ainda  mais  a

perspectiva de ampliação de recursos para novas ações. Então, gostaria de fazer

este alerta ao governo, neste diálogo que sempre mantivemos em bom nível: aquelas

ações que estão dando certo têm de ser incorporadas no planejamento rotineiro do

Estado. Às vezes, o próprio gestor do governo incorpora uma sugestão popular como

ação permanente. Defende aquela ação, se prepara para aquela ação. Mas isso não

guarda correspondência com o processo legislativo. Muitas vezes, uma ação que está

dando certo vem com solicitação de exclusão no processo de revisão. Mas, como

estamos muito alertas e vigilantes nesse processo, e com a participação de quase mil

lideranças da sociedade civil, muitas vezes as próprias organizações apontam essa

exclusão e solicitam o retorno dessas ações. Então, no caso do apoio aos conselhos

tutelares,  essa  previsão  volta  para  o  ano  de  2013,  sob  critérios  absolutamente

republicanos, porque é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança que define as

prioridades de atendimento. Portanto, é mais uma área que nos permite comemorar e

celebrar, porque é uma área muito importante.

A cultura é outra área que sempre vem mobilizada. Desta vez, vem com propostas

múltiplas, uma delas, a de recuperação de acervos históricos, a que estamos muito

atentos.  Algumas  já  estavam  previstas  no  PPAG,  como numa igreja  histórica  no

Distrito  de  São  Gonçalo  do  Rio  das  Pedras,  que  já  consta  no  planejamento  do

Estado, do Município do Serro; a realização de festivais regionais: em janeiro será

realizado o 30º Festivale - Festival do Vale do Jequitinhonha -, que tantas revelações

lançou nas áreas do artesanato, do teatro, da música, da poesia. Será realizado com

emenda popular do ano passado. Garantimos também para o ano de 2013. O Médio

Mucuri  se  organizou,  apresentou  uma  proposta,  também  acolhida,  na  linha  de

festivais. Ou seja, a cultura também é muito importante.
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No campo das propostas específicas, muitas solicitações foram feitas em relação à

melhoria em hospitais, particularmente filantrópicos. E também na ampliação da rede

de tratamento dos usuários de drogas, particularmente o “crack”. Precisamos ampliar

o número de Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas em Minas Gerais.

Precisamos ampliar o número de leitos em hospitais e precisamos qualificar o apoio

às chamadas comunidades terapêuticas. Temos de integrar,  ampliar  e racionalizar

essa rede de atendimento. Amanhã, a Comissão Especial de Enfrentamento do Crack

lançará seu documento de propostas. E nós ficamos atentos a esse debate no PPAG.

Mas é uma área que considero insuficiente para o planejamento do Estado. Essa

área precisa  de  mais  recursos  e  de  mais  integração  entre  os  órgãos  do  próprio

Estado, e não basta simplesmente criar ou transferir uma subsecretaria de um órgão

para o outro.

Há outra questão importante e específica, mas que é mais geral, a qual, mais uma

vez,  conseguimos  acolher  no  PPAG.  Trata-se  do  fortalecimento  do  trabalho  da

Defensoria Pública em Minas Gerais, que apresentou ao Presidente da Assembleia

Legislativa uma proposta de mutirão itinerante. Sabemos que, às vezes, é muito difícil

estruturar  cada  núcleo  da  Defensoria  com  equipamento,  prédio  e  tudo  que  ela

merece.  Se  formos  esperar  por  toda  essa  estruturação  ideal  em  todo  o  Estado,

demorará muito para que o trabalho seja efetivado da forma necessária. O trabalho

itinerante da Defensoria Pública é importante, e propostas foram acolhidas para isso.

Foram também acolhidas propostas de fortalecimento das Escolas Família Agrícola,

que são espaços  importantes  de  formação do jovem no meio  rural.  Essa é  uma

experiência importante disseminada no Estado de Minas Gerais.

Incorporamos também uma sugestão. Faço este alerta, pois já realizamos audiência

pública  na  região.  Refiro-me  à  preocupação  com  os  efeitos  da  mecanização  da

lavoura da cana e do café no Sul de Minas, Triângulo Mineiro e, principalmente, em

São Paulo, a partir de 2014. No Vale do Jequitinhonha, há aproximadamente 35 mil

migrantes por ano para essas lavouras. A mecanização da lavoura da cana, que é até

desejável  e  importante,  pois  o  trabalho  envolve  condições  indignas  e  indecentes,

causará desemprego na região do Jequitinhonha. Incorporamos também uma ação

para isso, que precisa ser efetivada.
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O ano de 2014 não será somente o ano da Copa do Mundo. Nesse ano, o Estado

terá também de apresentar  resultados  e alternativas para  essa população,  que é

composta por cerca de 35 mil pessoas do Vale do Jequitinhonha que não terão o seu

ganha-pão.

Houve  também  propostas  importantes  para  a  área  ambiental  e  muitas  críticas

quanto à morosidade do Bolsa Verde. Recebemos propostas para a intensificação do

zoneamento  ecológico  do  Estado.  Os  Municípios  estão  preocupados  com  a

construção  de  aterros  sanitários.  Isso  é  positivo  no  PPAG.  Lideranças  locais  e

Prefeitos mobilizaram-se para, microrregionalmente, criar alternativas adequadas de

tratamento do resíduo sólido.  Por  isso considero o PPAG deste ano muito plural.

Houve a preocupação com a cadeia produtiva do queijo, da agricultura familiar e da

Escola  Família  Agrícola,  mas  as  lideranças  microrregionais  também  estavam

preocupadas com a instalação de um aterro sanitário e com garantir a acessibilidade

em vias adequadas para o Instituto Federal Tecnológico. Houve preocupações com

princípios  filosóficos  de  capacitação  e  de  integração,  como a  cultura  de  paz nas

escolas, e de integração da gestão governamental para enfrentar o drama do trânsito

em  Minas  Gerais,  devido  ao  elevado  número  de  mortes.  Houve  uma riqueza  de

propostas muito grande.

Encaminharei  pela  aprovação do relatório  apresentado pelo  Deputado Zé Maia,

Presidente da Comissão e relator do Orçamento. Gostaria de agradecer ao Deputado

Gustavo Perrella, relator do PPAG, o acolhimento das nossas emendas. Neste final,

deixo aqui alguns desafios. Da mesma forma como valorizamos essas conquistas,

que não são poucas, gostaria de destacar que a Comissão de Participação Popular

completará 10 anos em 2013.

Já  acertamos  com  o  Presidente  da  Assembleia,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  a

realização  de  um  grande  evento  internacional  de  boas  práticas  de  participação

popular  no  parlamento,  por  ocasião  dos  10  anos  da  Comissão  de  Participação

Popular. Essa experiência da Assembleia Legislativa é absolutamente inovadora, não

existe em nenhum lugar do País. Fazemos com que os indígenas, os catadores de

materiais recicláveis, os Conselheiros Tutelares, os conselhos de políticas públicas, o

Consea, os conselhos da mulher, do idoso, da criança e da assistência, as lideranças
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locais e regionais e as ONGs entendam, compreendam o orçamento público ou, pelo

menos, tenham informação do planejamento de médio prazo do Estado, dando-lhes a

perspectiva de apresentar emenda popular, diretamente ao Orçamento e ao PPAG,

para desenvolverem metodologia de acompanhamento  da execução orçamentária,

como no caso da criança e do adolescente. Essa é uma iniciativa ousada, inovadora,

mas ela também apresenta desafios.

Vou deixar aqui uma proposta e quero que o corpo técnico da Assembleia nos ajude

na sua construção. Em 10 anos da Comissão de Participação Popular, temos de fazer

as  audiências  de  revisão  do  PPAG  nas  10  regiões  de  Minas  Gerais;  temos  de

universalizar o debate do Plano Plurianual em todas as regiões de Minas; temos de

sair  dessa questão do  recurso  simplesmente  e  discutir  os  conteúdos  de políticas

públicas nessas regiões. Não podemos temer a ampliação do debate prevendo uma

pressão sobre a ampliação de recursos. A experiência do Plano Plurianual deste ano

mostra a pluralidade no atendimento das demandas. O PPAG, na Assembleia, não

tem dono, não é de uma nem de outra comissão. É uma lei e tem de ser apropriada

coletivamente  pelo  conjunto  das  comissões  permanentes.  Este  ano  já  tivemos

avanços,  porque  algumas  comissões  abraçaram  em  plenitude,  para  valer,  esse

processo. Quanto mais uma comissão de mérito se integra, melhor fica o processo.

Porém é preciso haver também investimento político do governo do Estado, do ponto

de vista metodológico de apresentação de dados.

Queria agradecer à Seplag, na pessoa do Subsecretário André Reis, que abraçou

esse processo. Ele sabe dos desafios que temos para compreender e estabelecer

uma forma mais  didática  e  aberta  de  acompanhar  esse planejamento.  Agradeço,

ainda, à Secretária Renata Vilhena.

É preciso avançar no tocante a esse debate regional para que alcance todas as

regiões  de  Minas  Gerais.  É  necessário,  ainda,  um  volume maior  de  recursos.  É

preciso também que a gente possa - e aí é um desafio coletivo - ampliar o nível de

execução das emendas populares. A emenda popular não é emenda parlamentar. A

emenda  popular  não é  tópica.  Muitas  emendas  populares  dizem  respeito  à  ação

continuada. Uma emenda popular de alimentação indígena se inicia quando começa

o ano letivo. O processo de início de efetivação não pode ocorrer em outubro. Então,
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muitas políticas públicas que hoje são alimentadas com emendas populares precisam

ter uma efetividade que começa já no início e se estende ao longo do ano.

É  preciso  que  os  gestores  também  compreendam  que  emenda  popular  não  é

emenda  parlamentar  ou  emenda  de  comissão,  mas  emenda  da  Assembleia

Legislativa.  Portanto,  tem  de  ser  executada  sob  critérios  diferentes  e  prazos

diferentes daqueles adotados na execução de emenda parlamentar.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria, mais uma vez, dizer que estou muito feliz

com o processo, muito feliz com as novas ações, muito feliz com o amadurecimento

desse  processo.  Temos  muitos  desafios,  muitas  lacunas,  que  não  servirão  para

esvaziar o processo; pelo contrário,  porque esse processo é irreversível,  dele não

abriremos mão nesta Assembleia Legislativa, até porque continuo tendo a confiança

do meu Partido.

Parabenizo,  nesta  oportunidade,  o nosso Líder,  Deputado Rogério  Correia,  pelo

excepcional  trabalho;  o  Deputado  Ulysses  Gomes  e  demais  companheiros.  A

Comissão de Participação Popular expressa também uma visão nossa de projetos, de

diálogos  com  a  sociedade,  de  escuta,  de  participação  popular.  Espero  que  esse

trabalho continue nos próximos dois anos. A nossa energia é redobrada para que, no

ano  que  vem,  ao  celebrarmos  10  anos  da  Comissão  de  Participação  Popular,

façamos, em todas as regiões de Minas, o maior e melhor debate participativo do

Plano Plurianual.

Sr.  Presidente,  agradeço a  sua compreensão.  Mais  uma vez,  neste minuto  que

peço a V. Exa., quero registrar que esse processo não aconteceria sem os principais

atores:  as  pessoas,  as  lideranças,  as  entidades  que  acreditam  no  trabalho  da

Assembleia Legislativa. Agradeço ao conjunto dos Deputados e Deputadas de todos

os partidos; ao Presidente da Assembleia, que nos propiciou condições para fazer

esse trabalho. Agradeço também aos funcionários desta Casa. Temos de dizer onde

estivermos  que  não  existe  uma  assembleia  no  País  com  um  corpo  técnico  tão

qualificado.  Fico  absolutamente  impressionado  com  a  agilidade,  qualidade,

competência e suporte desse corpo técnico. A análise de 460 sugestões num prazo

tão curto e com uma precisão técnica tão grande foi uma tarefa executada com esse

apoio técnico. Estendo também os cumprimentos, obviamente, a todo o pessoal do
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meu gabinete e ao pessoal dos gabinetes dos Deputados, os quais,  com o corpo

técnico da Assembleia, nos propiciaram esse trabalho.

Espero que seja aprovado e, a partir de 2 de janeiro, possamos buscar, na Cidade

Administrativa, a efetivação, centavo por centavo, de cada ação incorporada ao PPAG

pela cidadania em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - A Presidência parabeniza o Deputado

André Quintão pelo valoroso trabalho, especialmente no PPAG, em que tivemos a

oportunidade, ao lado de V. Exa.,  de contribuir  para o fechamento das propostas.

Acima de tudo, devemos registrar a participação, a atuação de V. Exa. no presente

debate. Com a palavra, para discutir, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, na

sequência das palavras do Deputado André Quintão, quero ressaltar exatamente o

belíssimo trabalho que esse Deputado tem feito ao longo da história da Comissão de

Participação Popular, cada vez mais avançando, construindo e conquistando espaços

importantes, de forma democrática, participativa e coletiva.

Este ano, Presidente, acompanhei mais de perto a discussão do PPAG. No Sul de

Minas, tive a oportunidade de acompanhar a discussão da saúde e o trabalho que o

Deputado André Quintão tem feito à frente desta Comissão. Ressalto que este ano

houve um grande avanço. Além dos números por ele relatados e da quantidade de

emendas  apresentadas  e  das  propostas,  ressalto  o  papel  importante  da  equipe

técnica de toda a Assembleia, das Comissões, dos gabinetes e do relator Gustavo

Perrella,  que de forma compreensiva  buscou no diálogo a  tentativa  de  atender  a

maior parte das emendas apresentadas.

No próximo  ano,  a  Comissão  de  Participação  Popular  completa  10  anos  e  vai

merecer uma atenção ainda maior desta Casa. O que aconteceu este ano nos dá a

perspectiva do quanto poderemos avançar em 2013. A capacidade de visitar todo o

Estado, colher sugestões, dialogar sobre vários temas e envolver muitos mandatos,

direta ou indiretamente, além das Comissões, mostrou que a Casa se mobilizou para

a revisão do PPAG com a liderança ímpar do Deputado André Quintão. O resultado

do relatório foi exemplar no sentido de atender às demandas.

Agradeço  ao  relator  e  parabenizo  por  todas  as  discussões  que  tivemos  na
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que buscamos, por meio

do debate, o avanço em inúmeras propostas. Ressalto uma emenda que considero

de suma importância,  consequência de uma audiência  pública  que realizamos na

região do Sul de Minas. Essa audiência, da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária,  debateu  com  empresários  da  região  de  Sul  de  Minas,  em  minha

cidade, Itajubá, e uma importante demanda da incubadora de empresas da cidade foi

levantada. Ela apresentou uma proposta para que realizássemos, a partir da ação do

governo do Estado, um arranjo produtivo local para ajudar a identificar os potenciais

da região. Ao todo, 47 empresas apresentaram uma lista de propostas que empregam

mais de 240 pessoas e têm como principal insumo o conhecimento e a informação

técnico-científica,  atuando  em  diversos  ramos  econômicos,  como  tecnologia  da

informação,  energia  e  biotecnologia.  Nossa  emenda  foi  apresentada,  discutida,

aceita, criando não só as condições políticas, mas também orçamentárias. Frente a

essa ação coletiva, parabenizo a dinâmica do Deputado Gustavo Perrella,  pois foi

capaz de promover o diálogo, a construção e de articular todas as ideias e propostas

para fazer com que este PPAG estivesse a contento, atendendo toda a coletividade.

Há proposta do governo, há proposta de cada parlamentar, atendendo as demandas

da sociedade, seja por meio da Comissão de Participação Popular, seja por outras

Comissões. Para nós, a discussão sobre investimentos do governo nessa área em

nossa região será de grande valia. Logo, não poderia deixar de destacar a proposta.

Esse tema está na pauta nacional, em nossa pauta do Estado e na pauta da nossa

região.  Foi  exatamente  após  essa ação que,  na  semana passada,  na  cidade  de

Itajubá, tivemos a presença do Ministro Raupp, do Ministério de Ciência, Tecnologia e

Inovação,  inaugurando  a  primeira  fase  do  Parque  Científico  Tecnológico  da

Universidade Federal de Itajubá. O Ministro e o Secretário de Ciência e Tecnologia

em Ensino Superior de Minas Gerais estiveram presentes e viram nesse espaço a

perspectiva de um grande investimento, de um grande desenvolvimento regional a

partir  dessa temática.  Já foi  apresentado um projeto  na  segunda fase do parque

tecnológico de mais de R$300.000.000,00 em investimentos nessa área.

Sr. Presidente, ontem tive oportunidade de participar em Brasília, juntamente com a

nossa  Presidenta  Dilma  e  o  Ministro  Raupp,  da  entrega  da  premiação  Jovem
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Cientista.  O  tema deste  ano  foi  “Tecnologia  nos  esportes”,  e  o  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva sabe muito bem que, entre as categorias disputadas, foram mais de 2

mil projetos apresentados. O prêmio da categoria Ensino Superior foi de uma mineira,

Priscila,  daqui  da  UFMG.  Já  o  prêmio  da  categoria  Graduado  foi  para  o  jovem

Rodrigo Gonçalves Dias, natural da nossa cidade de Itajubá. Ele recebeu o prêmio

das mãos da nossa Presidenta Dilma e representou todos os premiados com um

discurso emocionado, mostrando o quanto a nossa juventude merece atenção e é o

potencial do País para se desenvolver investindo em educação, ciência, tecnologia e

inovação.

Então quero registrar os parabéns ao Rodrigo Gonçalves Dias, natural de Itajubá,

mas formado pela USP, em São Paulo, que venceu o prêmio com o trabalho “Avanços

em genômica para diagnósticos moleculares no esporte”. O outro prêmio foi para a

vencedora da outra categoria, a mineira Priscila Ariane Losch, da UFMG, que tratou

do  tema  “Materiais  de  mudança  de  fase  aplicados  ao  'designer'  de  tecidos

inteligentes”.  Não  tenho  dúvida  de  que  essas  ações  de  incentivo  à  educação,  à

ciência, à tecnologia e à inovação garantem a nós um presente capaz de promover

um desenvolvimento maior com perspectivas de espaço para o crescimento do nosso

futuro.  Quero  registrar  a  importância  desse tema exatamente  porque essa nossa

emenda estimulará a discussão com as incubadoras de empresa de alta tecnologia

de nossa região do potencial que a nossa região tem. Então, essa emenda aprovada

tem um impacto de desenvolvimento regional muito forte, que vem ao alcance dessa

importante  temática.  Hoje  o  governo federal  tem  um  grande  incentivo  através  do

CNPq e, obviamente, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, à frente de um

grande Ministro que conhece essa área.

Ontem foi lançado, dentro do Brasil sem Fronteiras, programa do governo federal

que investe em vários jovens, em várias pessoas para estudarem fora do País, o

cartão que dá garantia a esses jovens, um incentivo do uso mais fácil desse benefício

que eles têm. Ou seja, cada vez mais o governo não só amplia os investimentos e

suas  ações,  como  também  amplia  e  cria  condições  de  facilidades  para

implementação desses projetos.

Então, Deputado Gil Pereira, registro os parabéns a V. Exa. Atuei nesses dois anos



3306
____________________________________________________________________________

representando a nossa bancada na Comissão de Fiscalização Financeira e não tenho

dúvida de que o trabalho de V. Exa. neste ano teve a competência e a capacidade de

aglutinar  todos  os  desejos  desta  Casa,  dos  parlamentares,  das  bancadas,  mas,

sobretudo, de forma imparcial, o desejo da sociedade, que, através dessas inúmeras

audiências e propostas, foi  muito bem atendida. Então vale ressaltar  que o PPAG

deste  ano  foi  uma  construção  exemplar.  certamente  no  próximo  ano  poderemos

avançar ainda mais.

O Sr. Presidente - Deputado Ulysses Gomes, a Presidência avisa ao Deputado que

o tempo de V. Exa. ficará preservado.

Encerramento

O Sr.  Presidente  -  Esgotada a  hora  destinada a  esta  reunião,  a  Presidência  a

encerra,  desconvocando  a  extraordinária  de  hoje,  às  20  horas,  e  convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2012

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/12/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Délio Malheiros notificando sua renúncia ao mandato a partir de 1º de

janeiro de 2013 para assumir o cargo de Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte. (-

Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE DEZEMBRO DE 2012

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/12/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Execução do

Hino Nacional - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Declaração de

encerramento - Suspensão e reabertura da reunião - Ata - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adelmo

Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio

Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos  Pimenta -  Célio  Moreira  -  Duarte  Bechir  -

Elismar Prado - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor

Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo

Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  16h35min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.

Ata

- O Deputado Paulo Lamac,  2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  ao  encerramento  da  2ª  Sessão  Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Apresentação Musical

O locutor - Neste momento ouviremos o Coral Arte Miúda, de Diamantina. O Arte

Miúda  é  um  curso  livre  para  crianças  a  partir  de  3  anos,  que  visa  despertar  o

interesse  e  a  sensibilidade  por  música,  teatro,  artes  plásticas  e  dança.  Entre  os

diversos projetos que desenvolve, destacam-se o Memória Musical,  que resgata e

divulga a musicalidade de Diamantina, e o Natal Encantado, que celebra este ano

suas  bodas  de  prata.  Sob  a  regência  de  Soraya  Araújo  Ferreira  Alcântara  e

acompanhado do pianista Luiz Antônio Miranda Silva e das solistas Taciana Camila

Barbosa e Maria Tereza Santos, o coral executará um “pout-pourri” com trechos das

seguintes músicas: “Diamantina em serenata”, de Lícia Pádua; “Saudades de JK”, de

Moacir  Franco;  “Trenzinho caipira”,  de Heitor  Villa-Lobos; "Peixe vivo",  do folclore;

“Oh! Minas Gerais”, de Duduca; “Brasileirinho”, de Waldir Azevedo; “Natal todo dia”,

do conjunto Roupa Nova; e “Um feliz Natal”, de Ivan Lins. Com vocês, o coral de

música de Diamantina.

A Sra.  Soraya  Araújo  Ferreira  Alcântara  -  Boa  tarde  a  todos.  Agradecemos  à

Assembleia Legislativa este convite, que nos encheu de orgulho. Estamos neste ano

comemorando 25 anos de trabalho com o Arte Miúda, especialmente um trabalho de

resgaste da memória musical de Minas Gerais.  Então, para nós é importantíssimo

estar aqui fazendo esse resgate do nosso trabalho.

Muito obrigada à Assembleia.  Um feliz  Natal  para todos vocês.  É o que vamos

desejar com a música final, agora.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Merece  uma  foto.  Eu  disse  que  vocês  iam  adorar.  Não  disse?  Foi  lindo,  foi

maravilhoso,  é  algo  abençoado.  Não  é?  Vocês  prestaram  atenção  em  todas  as

músicas? São músicas mágicas. Desafio tem, mas nós temos de acreditar em nós

mesmos.  Vale  a  pena  envidar  todos  os  esforços  e,  com  muita  dedicação  e

simplicidade,  espalhar  alegria.  Vamos  juntos  espalhar  alegria?  E,  para  espalhar

alegria, só existe um caminho: o nosso coração tem de carregar, permanentemente, a

bondade. Até porque a bondade é filha do amor, e o amor é que verdadeiramente

transforma homens, o amor transforma almas, transforma vidas. Um feliz Natal.
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Um abraço, um beijo especial ao coral de Diamantina. Gostei muito de ouvir vocês

nesta tarde, é uma bênção do Pai celestial. É muito bom testemunhar algo tão bonito,

que realmente encanta nossos corações. Para todos,  um Natal  recheado de paz,

saúde e alegria; um ano-novo abençoado, com muita paz. Que todos possam realizar

seus sonhos, seus ideais. Um beijo no coração. Viva Minas Gerais, viva as crianças,

os jovens, os idosos. Viva o Natal. Viva o nosso amado território mineiro. Um beijo no

coração.

Que Deus abençoe a todos vocês. Viva o Natal. Valeu.

Declaração de Encerramento

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir, de pé, a declaração de encerramento

desta sessão.

O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, declaro

encerrada a 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 1 minuto para que

seja ultimada a redação da ata desta reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.

Secretário, para proceder à leitura da ata desta reunião.

Ata

- O Deputado Paulo Lamac, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata desta

reunião, que é aprovada sem restrições.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião. Levanta-se a reunião.
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